Informatiebijeenkomst over Mestfabrieken op 4 november 2013.
Organisatie: Vereniging Stopdestank Deurne
Welkomstwoord van de voorzitter van Stopdestank, Maria Berkers.
Goedenavond allemaal
Namens het bestuur van Stopdestank: van harte welkom op deze informatiebijeenkomst. We hebben het vanavond over mestfabrieken. En over de risico’s daarvan voor de leefbaarheid, de volksgezondheid en het milieu. Voor de duidelijkheid: als wij zeggen ‘mestfabrieken’ bedoelen we alle
installaties waar mest van derden verwerkt wordt. Dus niet alleen mestvergisting maar ook verwerking van mest via verhitting, omgekeerde osmose etc.
Het gemeentebestuur van Deurne heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat het mogelijk maakt
mestfabrieken te bouwen op industrieterrein De Kranenmortel. Er liggen drie concrete aanvragen.
Daarnaast stelt het College van B. en W. de raad voor om het geldende bestemmingsplan buitengebied zodanig te veranderen dat er aan de Langstraat mestvergisters gebouwd kunnen worden.
ZLTO en Roba maken al geruime tijd plannen voor de bouw van een mestvergistingsinstallatie met
een capaciteit van 100.000 ton per jaar.
Industrieterrein de Kranenmortel ligt tegen woonwijken aan: tegen de Koolhof, de Zeilberg en de
St. Jozefparochie. Op de Kranenmortel wonen en werken mensen en er ligt het grootste sportcomplex van Deurne. Het gemeentebestuur heeft de inwoners niet geïnformeerd. Ook niet over de
plannen om mestvergisters te bouwen ten oosten van De Heiakker en de Walsberg.
Daarom organiseert Stopdestank deze bijeenkomst. U krijgt informatie en u kunt vragen stellen.
Aan deskundigheid hebben we vanavond geen gebrek: we zijn ontzettend blij dat hoogleraar milieukunde Prof. Dr. Lucas Reijnders naar Deurne is gekomen om u te informeren en om uw vragen
te beantwoorden. We hebben ook de raadsleden van Deurne, het College van B. en W. en provinciale en landelijke politici uitgenodigd. Na de pauze zal de aanwezige politici gevraagd worden naar
hun standpunt.
Ik wens u een vruchtbare avond en ik geef graag het woord aan de gespreksleider van vanavond:
Dick vd Star.

Afsluiting van de avond door Maria Berkers.
Het was een intensieve en bewogen avond. Uit de aanwezigheid van zo velen blijkt dat de discussie
niet alleen agrariërs en politici bezig houdt, maar dat vooral ook burgers zich zorgen maken over
de risico’s van mestfabrieken voor de leefbaarheid en de volksgezondheid.
We hebben vanavond veel informatie gekregen; u kon vragen stellen en met politici in gesprek
gaan. Natuurlijk zijn nog lang niet alle vragen beantwoord en er zullen nog veel discussies volgen.
Iedereen heeft één belangrijk wapen: het rode potlood. Denk er goed over na en neem uw verantwoordelijkheid.
Het formele programma is afgelopen, maar ik nodig u uit om nog even hier te blijven. Om met
elkaar in gesprek te gaan en om waar nodig discussies af te ronden.
Namens het bestuur van Stopdestank bedank ik de mensen die ons vanavond geïnformeerd hebben: Prof. Dr. Lucas Reijnders en Wim Verbruggen. Prof. Reijnders is al vertrokken omdat hij de
trein moest halen. Anders kon hij vandaag niet meer thuis komen. Wim, heel hartelijk bedankt.
Ook alle politici: bedankt dat u er was. En tenslotte, maar zeker niet op de laatste plaats, Dick van
der Star die deze avond vakkundig in goede banen heeft geleid. Dick, dank je wel!
En u allemaal: hartelijk dank voor uw aanwezigheid en voor uw betrokkenheid. Blijf nu nog even en
voor straks wel thuis!

