
 

Waarom is D66 Borne tegen een mestfabriek in Zenderen? 

 
 

 
 

 

D66 is, evenals andere tegenstanders van het plan van Twence BV. er op tegen om op de 

voormalige stortplaats Elhorst Vloedbelt een grootschalig industrieel mest verwerkingsbedrijf 

met een capaciteit bij aanvang van 250.000 ton per jaar te vestigen. 

De belangrijkste overwegingen daartoe zijn: 

  

Strijdig met de oorspronkelijke bedoeling 

Aanvankelijk was deze locatie bedoeld als locatie voor het scheiden en het storten van 

restafval. Omdat die inwoners hun afval steeds beter scheiden is de behoefte aan het storten 

van restafval minimaal. Uitgaande van de planomschrijving en toelichting is het, zeker 

toentertijd, nimmer de bedoeling geweest om op die locatie een industriële vestiging voor het 

verwerken van mest toe te staan.  

 

Strijdig met het bestemmingsplan 

Het formele bestemmingsplan, waarin de toegestane bestemmingen staan aangegeven, stelt 

dat op die locatie is toegestaan “het storten en het be- en verwerken van afvalstoffen” Ook in 

de toelichting staat geen enkele verwijzing of mogelijke indicatie dat het be- en/of verwerken 

van mest daar zou zijn toegestaan. Immers, dat laatste is een industriële activiteit die niet past 

noch is bedoeld laat staan toen overwogen bij de vaststelling het bestemmingsplan.  

 



Aantasting van Groene buffer tussen Almelo en Borne 

Bewust is indertijd gekozen om het groene karakter van Twente ook tussen de steden in 

Twente te behouden. Daarom zijn er groene buffers tussen die plaatsen ontwikkeld en is de 

woningbouw en de bedrijvigheid en industrie buiten die groenbuffers gehouden. Ter plaatse 

van Elhorst-Vloedbelt is de ruimtelijke kwaliteit, mede op aanwijzing van de Raad van State, 

ons hoogste bestuurlijke rechtscollege, op hun aanwijzingen aangepast. Door het vestigen 

aldaar van een industrieel complex als Twence voornemens is, wordt aan al die 

uitgangspunten voorbij gegaan. 

 

Milieuaspecten  

Aan het project kleven ook een aantal milieuaspecten. De belangrijkste daarvan zijn: 

 

Toenemend vrachtverkeer-overlast  

Volgens de plannen van Twence zullen er bij de aanvangsverwerkingscapaciteit minimaal 45 

grote vrachtwagens extra per dag het gehele jaar door naar de stortplaats rijden. Tel daarbij 

op de extra aanzuigende werking van verkeer uit het achterland dat ontstaat nadat de 

gemeentelijke randweg gereed is, dan worden de inwoners van Zenderen, die nu al vrijwel 

dagelijks worden geconfronteerd met de overlast van het verkeer, dan nog meer en, in de 

optiek van D66 zeker ontoelaatbaar belast, onder andere met te hoge concentraties van geluid, 

roet, fijnstof en andere milieu overlast.  

Industrieel complex Een industriële complex als hier bedoeld, valt onder de milieu- hoofdgroep 

24, in de milieucategorie 5.2. Dit is een van de zwaarste milieu classificaties die wij in 

Nederland kennen. Buiten allerlei verscherpte eisen voor een dergelijke inrichting, is een 

daarvan de minimale afstand van de grens bedrijfsterrein tot de dichtstbijzijnde bebouwing van 

700 meter. Dat dit grote consequenties voor de omliggende woningen binnen die straal heeft 

mag duidelijk zijn. Wij vinden dat ongewenst. 

Lozen restvloeistof, de vrijgekomen restvloeistof, ca. 90% van het totaal, het mestwater, zit 

ook vol met zouten, antibiotica, resistente bacteriën en andere niet verwijderde mineralen. Die 

vloeistof wordt aan de oppervlakte geloost. Met andere woorden de grond wordt als “filter” 

aangewend. Dat niet alleen het grondwater maar meer nog de betreffende grond door vele 10 

duizenden kilo’s mestreststoffen wordt vervuild, (ca. 75kg. per ton per jaar) is duidelijk en dus 

absoluut ongewenst ook voor de aantasting van de grondwater kwaliteit. 

Geur en geluid  

Zoals iedereen weet en kan ruiken, is dierlijke mest van nature behept met een sterke 

ammoniak geur. Omdat de fabriek waarschijnlijk beveiligd is tegen overdruk, die onder meer 

bij vergassing ontstaat, komen er, ook bij het vrijkomen van die overdruk, ammoniak- en 

andere gassen vrij in de buitenlucht. Dat bij een dergelijke grootschalige productie ook geluid 

overlast een belangrijke rol speelt moge meer dan duidelijk zijn. 

Explosiegevaar 

Per jaar wordt er, volgens de opgave van Twence, ca. 350.000m3 bio gas uit die mest 

opgevangen. Dat gas wordt weer benut, deels voor het vergistingsproces en deels voor 

levering aan het net. Bij dergelijke hoeveelheden vrijkomend bijproduct gas, is het 

explosiegevaar zeker niet ondenkbeeldig. Immers ook daarom al is die minimale afstand van 

700 meter vanaf de perceelgrens tot aan de bewoning vereist. 

 

 

Kleine gemeenschap 

Gegeven het vorenstaande maar meer nog om de leefbaarheid van onze kleine kernen te 

waarborgen en de bestuurlijke afspraken te waarborgen is D66 er absoluut niet voor om een 

dergelijke fabriek aan de rand van Zenderen in de groene long aldaar te vestigen. 

 



 

Economische aspecten  

De belangrijkste daarvan zijn: 

 economische haalbaarheid 

In een artikel van de hoogleraar professor doctor Lucas Reinders, wordt mestvergisting 

aangeduid als ecologische waanzin die alleen minder verliesgevend wordt dank zij subsidies 

en goedkope geldleningen, zoals die van de Bank Nederlandse Gemeenten, zie o.a: 

http://downloads.stopdestank.nl/bioindustrie_in_de_peel.pdf 

Daar hoeft wat ons betreft niets aan te worden toegevoegd. Ook in dit geval is het 

experimenteren met overheidsgeld en –subsidies. Wij vinden dat ook om die reden niet alleen 

ongewenst maar lost bovendien het feitelijke probleem niet op. 

werkgelegenheid 

Afhankelijk van welke versie van het Plan van Twence dat men leest gaan in die fabriek 

volgens die prognose  3  tot 6  mensen werken.   

 

Wij zouden geen D66 zijn als wij niet met een redelijk alternatief zouden komen, vandaar het 

volgende. 

 

Alternatief (als het per se moet, maar beter niet) 

Als een dergelijke industriële mestvergister in Twente onvermijdbaar zou zijn, heeft D66 daar 

zoals u heeft gelezen ernstige twijfels over, dan hebben wij om moverende redenen daarvoor 

in Twente een Regionaal Bedrijventerrein XL, ten zuiden van Almelo, met een uitgeefbaar 

terreinoppervlak van meer dan 130 ha. Daarover zijn in het verleden bestuurlijke afspraken 

gemaakt. Dit terrein is specifiek bedoeld en ontwikkeld voor – zware industriële- bedrijven met 

een groot terreinoppervlakte. 

 

Kurieren am Symptom  

Tot slot,  wat wij feitelijk aan het doen zijn met dit plan is, wat onze oosterburen zo treffend 

benoemen, het Kurieren am Symptom. Wij lossen namelijk niet de daadwerkelijke oorzaak op, 

namelijk de overproductie aan mest of, duidelijker gesteld, het teveel aan vlees wat in 

Nederland wordt geproduceerd(*), maar de mestuitstoot van die te hoge productie.   

Wij stellen het zeer op prijs als binnen afzienbare tijd een gedegen inhoudelijke en breed 

gedragen discussie over dat vraagstuk met betrokken partijen wordt aangegaan. Daarbij zou 

het uitgangspunt moeten zijn een duurzaam en verantwoord perspectief voor alle direct 

betrokken partijen die bij een dergelijke duurzame en milieuvriendelijke oplossing van dit 

vraagstuk betrokken zijn. 

 

Ernst Janssen 

 
(*) meer dan 50% van onze totale veestapel wordt geëxporteerd naar buiten Nederland, terwijl het 

overgrote deel van de daaruit ontstane overtollige mest (na aftrek van die welke voor de bemesting in 

NL wordt gebruikt) in Nederlands blijft. 

http://downloads.stopdestank.nl/bioindustrie_in_de_peel.pdf

