Huisartsen bezorgd over LOG Witveld
Een drietal huisartsen uit Grubbenvorst en een uit Lottum hebben in een brief aan het RIVM hun
zorgen geuit over de plannen in het LOG Witveld. De artsen vragen zich af wat de
gezondheidseffecten zijn van de geplande bedrijvigheid in het landbouwontwikkelingsgebied.
In hun brief stellen de artsen dat in een onderzoek van de ministers Verburg en Klink wordt bekeken
hoe schadelijk megastallen zijn. Vooruitlopend op de uitkomsten van dat onderzoek hebben de
artsen vragen over een rapport van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) over
gezondheidsaspecten verbonden aan zogenaamde IPPC-bedrijven. De vragen hebben betrekking op
de bedrijven gelegen in dit LOG en de komst van nieuwvestigingen. Daarbij betrekken de artsen
ook enkele varkenshouderijen net buiten het LOG en een compostbedrijf (t.b.v. champignonteelt).
Vooral dit compostbedrijf veroorzaakt geregeld stankoverlast volgens de huisartsen.
Op zijn weblog reageert verantwoordelijk wethouder Leon Litjens op de brief. Volgens hem worden
er geen nieuwe feiten gepresenteerd in de brief. ‘Als er zorgen zijn is het goed om die kenbaar te
maken zodat het RIVM hierop kan reageren. Mochten de antwoorden van RIVM aanleiding geven
dan gaan we het besluit heroverwegen. Vestiging van het NGB is nog niet definitief. We hebben in
principe ingestemd met de vestiging maar er zijn nog zaken die eerst onderzocht moeten worden.
Als college hebben we steeds gesteld dat we onze bevolking niet blootstellen aan onverantwoorde
gezondheidsrisico’s.’
In opdracht van de gemeente heeft de GGD een onderzoek uitgevoerd. De GGD concludeert dat er
ruim onder de wettelijke normen van de geur en fijnstof gebleven wordt in Grubbenvorst. De
mogelijke komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf zorgt nauwelijks voor veranderingen met
betrekking tot de milieugezondheidskwaliteit in de omgeving, aldus de GGD.

Reacties op “Huisartsen bezorgd over LOG Witveld”
1. Rob Hoeijmakers
Echt jammer dat er niet naar de bewoners wordt geluisterd, en alsmaar die projecten als
prestiece uit de grond gestamt moeten worden.
Het past helemaal niet in de omgeving ( te klein )Het zijn buitendorpse bedrijven die hier de
omgeving komen verkloten !!!
Ik ben bang dat wij in Lottum er nog flink last van zullen krijgen.
Maar ja daar zitten de uitvinders van al deze ideeen niet mee.
Nederland is te klein voor deze massa bedrijven, zo ook de floriade die ook op een flop
uitdraaid en waar wij als ondernemers ook geen cent aan overhouden,als alleen met zijn
allen weer flink aan het betalen komen.
Politiek ik hou er me niet meer mee bezig omdat ze toch alles beter weten en ons geld van
de burger toch altijd het beste weten te besteden.
Groeten Rob.
2. N.Jacobs
Het is toch te gek voor woorden dat de mening van een GGD lijnrecht tegenover een drietal
huisartsen staat die dagelijks met hun mensen bezig zijn. De huisartsen hebben de praktische
problemen op hun tafel liggen terwijl de GGD van hun onderzoeken uitgaat; hebben zij de
klachten en problemen van de patienten ook aangehoord? Laat de gemeenteraad nu eens hun
rug rechten en de zaak in het belang van de dorpsbewoners, van de natuur,van hunzelf en
van het toerisme afblazen. Hiermee zullen meer waardering en respect krijgen dan tot nu
toe!

