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Onderwerp
Burgerinitiatief Limburg; standpunt volksgezondheid

Geachte minister Verburg,
Door Stichting Behoud de Parel is op vrijdag 19 september 2008 aan de voorzitter van Provinciale Staten
het burgerinitiatiefvoorstel “JA tegen boerenlandbouw, NEE tegen megastallen” overhandigd.
Op 28 november 2008 is dit burgerinitiatiefvoorstel behandeld in de Statencommissie Fysiek Domein.
Vanuit diverse partijen heeft men de dringende vraag gesteld om u als coördinerend minister en dus
mede namens uw collega minister van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te
verzoeken om voor de vergadering van Provinciale Staten op 19 december 2008 een standpunt in te
nemen over de volksgezondheidsrisico’s rondom grootschalige initiatieven zoals het Nieuw Gemengd
Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst.
In het afgelopen jaar zijn er op verzoek van de Tweede Kamer diverse onderzoeken naar
volksgezondheid uitgevoerd, dit heeft geleid tot het rapport van het RIVM “volksgezondheidsaspecten
van veehouderijmegabedrijven in Nederland zoönosen en antibioticumresistentie” en het advies van de
directeur Bureau Risicobeoordeling inzake megastallen.
Hierin is onder andere geconcludeerd dat grootschalige initiatieven vooral kansen bieden op het gebied
van maatregelen voor wat betreft hygiëne (die insleep en versleep van micro-organismen verminderen),
de mogelijkheid tot integreren van meerdere schakels van de productie op één bedrijf (gesloten
bedrijfsvoering) en meer investeringsruimte voor de toepassing van nieuwe technologieën.
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Uit de adviezen en de conclusies van de rapporten blijkt dat de realisatie van grootschalige initiatieven
moet worden ondersteund en er in algemene zin geen reden is om aan te nemen dat deze
ontwikkelingen leiden tot volksgezondheidsrisico’s die groter zijn dan hetgeen algemeen aanvaardbaar
wordt geacht. Mits er voldoende aandacht is voor de aandachtspunten, die in de adviezen worden
meegegeven om de risico’s tot een minimum te beperken.
Vraag:
- Deelt u de conclusie uit de rapporten en adviezen dat gesteld kan worden dat schaalvergroting niet tot
onaanvaardbare gezondheidsrisico’s leidt, mits op initiatiefniveau voldoende aandacht gegeven wordt
aan de gezondheidseffecten?
- Bent u bereid de genoemde aandachtspunten genoemd in de adviezen en rapporten nader te
concretiseren in toepasbare maatregelen en waar nodig nader onderzoek toe te passen?
- Tijdens de behandeling van de door de Kamer gevraagde adviezen over onder andere de
volksgezondheidsrisico’s rondom megastallen op 28 februari 2008, heeft u toegezegd dat u permanent
de vinger aan de pols houdt wat de volksgezondheidsaspecten van de megastallen betreft. Zijn er
inmiddels aanvullende onderzoeken c.q. acties ondernomen naar aanleiding van deze toezegging?
Middels deze brief verzoeken wij u een standpunt in te nemen over de volksgezondheidsrisico’s rondom
grootschalige initiatieven zoals het NGB in Grubbenvorst. Wij verzoeken u dringend om uw standpunt in
deze voor de behandeling van het burgerinitiatiefvoorstel in Provinciale Staten aan ons kenbaar te
maken.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
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