
Aan: Leden van de Maatschappelijke Begeleidingsgroep UA Mest
kopie aan: Gedeputeerde Staten en leden Provinciale Staten

Middelbeers 14 februari 2023

Sinds de zomer van 2022 hebben wij zitting in de Maatschappelijke Begeleidingsgroep 
Uitvoeringsagenda Mest. Van meet af aan heeft deze groep slecht gefunctioneerd. De meest 
fundamentele vergaderregels werden geschonden. Wij hebben dat ook aangekaart, maar het 
bleef een moeizaam geheel. De volgende punten hebben wij aangedragen:

1. De verslagen lieten heel lang op zich wachten, waardoor er geen continuïteit van 
proces was. 

2. De agenda kwam zeer laat. Soms twee dagen van te voren in het weekend.

3. De inbreng van deskundigen van de zijde van burgers kwam maar heel moeizaam tot 
stand en is verder niet inhoudelijk besproken. 

4. Met de argumenten die wij hebben aangevoerd is niets gebeurd. Op geen enkele 
manier is er inhoudelijk gesproken over de aanpak van de mestproblematiek. 

U kunt in de verslagen lezen wat onze grieven waren. Wij ervaren het als storend dat in het 
verslag van 8 september 2022 Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw staat: “De provincie 
kijkt ook met tevredenheid terug op de
bijeenkomst met de Maatschappelijke Begeleidingsgroep (MBG)”. Het lijkt wel of de 
provincie er niet bij geweest is. Onze grieven staan duidelijk in de verslagen. 

Wij hebben aangegeven dat wij ons “burgemeester in oorlogstijd” voelden. Het wordt 
helemaal bont nu we kennis nemen van het communicatieplan, waarin staat de 
Klankbordgroep UA Mest mee mag werken aan het “effectief uitrollen” van het beleid. 
Wij begrijpen hier dus niets van. Omdat wij sterkt de indruk hebben, dat we slechts voor de 
schone schijn onze tijd hebben geïnvesteerd, melden wij ons hierbij af voor deelname aan  de 
Klankbordgroep en de Maatschappelijke Begeleidingsgroep UA Mest. 
Wij hadden gedacht een bijdrage te kunnen leveren aan de bescherming van de Brabantse 
burgers tegen de stank en de gezondheidsrisico’s. Het is ijdele hoop gebleken. 

Met vriendelijke groet,

Geert Verstegen, 
voorzitter Brabants Burgerplatform

                                                                  


