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Betreft: Schadeloosstelling gevolgen intensieve veehouderijen ontwikkelingen
Geachte College van Burgemeester en Wethouders,
Langs deze weg stel ik u op de hoogte van mijn bezorgdheid omtrent mijn gezondheid i.v.m de
uitbreiding van vleeskalverenhouder Klopman op minder dan 300 meter van mijn woning. Klopman
breidt uit van 1200 kalveren naar 2400 kalveren, maar zal geen luchtwassers plaatsen. Ook maak ik
mij ernstige zorgen over de gezondheidsrisico’s die een bedrijf als het NGB met zich meebrengt. Ik
betreur het enorm dat u de commerciële belangen van een kleine groep ondernemers laat prevaleren
boven de gezondheid van uw burger.
Over de verantwoordelijkheid voor uitvoering en invulling van de LOG ’s, zoals het LOG Witveld,
is voormalig minister van volksgezondheid Dhr. Klink steeds zeer stellig geweest: die ligt volledig
bij burgemeester en wethouders. Daarom houd ik uw college verantwoordelijk voor de gevolgen
van de reeds genomen besluiten en de nog te nemen stappen.
Als burger van Horst a/d Maas claim ik bij voorbaat volledige schadeloosstelling door mijn
gemeente in alle gevallen waarbij nadeel voortvloeit uit de verdere ontwikkeling van de agrarische
industrie in mijn direct leefomgeving. U dient hierbij te denken aan:
•

Gezondheidseffecten veroorzaakt door geurhinder, zoals depressie, verminderde kwaliteit van
leven, moeheid en verstoring van gedrag of activiteiten door slechte ventilatie, niet graag thuis
zijn of naar buiten gaan.

•

Luchtwegklachten en bijbehorende ziekenhuisopname door blootstelling aan te hoge
concentraties fijn stof.

•

Uitbraak van IV gerelateerde ziekten en alle consequenties die daar voor mij of mijn gezin
vanaf heden tot in de verre toekomst uit voortvloeien

•

Onverhoopte verkeersongevallen die mij of mijn gezin treffen als gevolg van toegenomen
agrarisch verkeer.

•

Waardedaling van woning of andere bezittingen.

Ik vertrouw er vooralsnog op dat u uw verantwoordelijkheid voor de inwoners van uw gemeente
serieus neemt en daar naar zult handelen en samen met ons tot een oplossing komt en dat verder
actie van mijn kant onnodig zal zijn.
Graag ontvang ik van u een schriftelijke bewijs van ontvangst van deze brief met dagtekening.
Met vriendelijke groet,
Marieke Manders
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