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Betreft: onderzoek GGD Limburg Noord naar gezondheidseffecten Varkensstallen NGB

Geachte gemeenteraad, geacht college van B&W,
Zoals bekend hebben wetenschappers van Wageningenuniversiteit begin 2018 vastgesteld dat de
combiluchtwassers, zoals die in Nederland gebruikt worden om de uitstoot van milieu- en
gezondheidsschadelijke stoffen bij intensieve veehouderijen te verminderen, aanzienlijk minder goed
functioneren dan eerder gedacht. In plaats van 85% emissiereductie vindt slechts 45% reductie
plaats! Indien de plannen door gaan zoals de ondernemer die voorgenomen heeft en die door de
provincie Limburg gesteund worden, ontstaat er volgens ons een milieucatastrofe nabij het
varkensbedrijf. Reden om u deze brief te schrijven.
Door de stichting Max 5 Odeur (een landelijke stichting, waar Behoud de Parel bij aangesloten is) is
in september 2018 een brief geschreven naar de GGD Limburg Noord met het verzoek onderzoek te
doen naar de nieuwe situatie bij de varkensstallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf1. Tussentijds
heeft GGD Limburg Noord (bij monde van Niels Boots, Bestuursadviseur, namens Jac Rooijmans,
Directeur Publieke Gezondheid GGD Limburg-Noord) laten weten contact op te hebben genomen
met het gemeentebestuur van Horst aan de Maas om te bekijken of zo’n onderzoek ondersteund
wordt door de gemeente. Inmiddels zijn we ruim vier maanden verder en is nog niet duidelijk wat er
uit dat overleg naar voren is gekomen.
Om die reden schrijven wij u nu deze brief, met het dringende verzoek om snel onderzoek te laten
verrichten door de GGD Limburg Noord om de gezondheidseffecten van de varkensstallen te meten
en de metingen zoals die neergelegd zijn in een rapport van de GGD Limburg Noord in 2012 aan te
passen aan de nieuwste bevindingen van de wetenschappers uit Wageningen. Immers naast de
toename van stank zal – door de afname van de emissiereductie van vrijwel de helft van de vergunde
situatie – ook een enorme toename van de uitstoot van fijn stof plaats gaan vinden. Met alle
schadelijke gezondheidsgevolgen van dien voor omwonenden.
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http://behouddeparel.nl/?q=content/max5odeur-ggd-limburg-noord-herzie-berekeningen-geur-en-fijnstofvoor-ngb

Eerder schreven wij het college van B&W ook een brief naar aanleiding van de bevindingen van de
Wageningse wetenschappers inzake de luchtwassers. Op die brief kregen wij pas acht maanden later
een reactie2. Wij hopen dat wij nu sneller een reactie ontvangen, gezien de urgentie van de situatie.
Met vriendelijke groet,

André Vollenberg
Voor deze Marlotte Bakker
Secretariaat vereniging Behoud de Parel
Winterheide 3,
5971 GD Grubbenvorst
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http://behouddeparel.nl/?q=content/acht-maanden-na-vragen-aan-bw-over-luchtwassers-ngb-eindelijkantwoord-wij-kunnen-er-niets

