GGD Limburg-Noord
T.a.v. de directeur GGD Noord Limburg
De heer Frank de Jong
Postbus 1150
5900 BD Venlo

Grubbenvorst, 1 mei 2010, BdP/0092

Betreft:

Rapport “Intensieve veehouderij Gemeente Horst aan de Maas, september 2009,
geschreven door Drs M.Meijerink”.

Geachte heer Frank de Jong,
Op 24 november 2009, kenmerk BdP0068, stuurden wij u een brief aangaande het bovengenoemde
rapport. Via een brief die wij u op 8 januari 2010 toezonden, verzochten wij u om een spoedig antwoord
op de in de brief van 24 november gestelde vragen. In uw reactie op de brief verwijst u naar een
bijeenkomst die de gemeente Horst aan de Maas zou organiseren en waarin de vragen in onze
brief beantwoord zouden worden. Op 26 februari stuurden wij u nogmaals een brief, waarin wij
wezen op de verantwoordelijkheid van de GGD om onze vragen te beantwoorden. Dat deden wij
onder andere op basis van eerdere mededelingen van wethouder Litjens, dat de GGD Noord- en
Midden-Limburg verantwoordelijkheid is voor de inhoud van het rapport en niet de gemeente.
Op dat moment was de datum van de door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over het
rapport (een reguliere vergadering van de raadscommissie Ruimte) bij ons nog niet bekend.
Inmiddels is de bijeenkomst wel gehouden. Op die bijeenkomst verwees de voorzitter van de
Commissie Ruimte naar een raadsvergadering voor de beantwoording van de vragen die wij in de
brief gesteld hadden. Tijdens de bijeenkomst van de raadscommissie werd het merendeel van de
vragen die wij schriftelijk gesteld hadden, dan ook niet beantwoord en wij veronderstelden dat de
antwoorden later zouden komen. Dat bleek een misverstand. De brief waarover de gemeenteraad
handelde was een andere brief…
Op 5 maart 2010 ontvingen wij een brief van u, als antwoord op onze brief van februari, waarin u
schreef: “De rol van de GGD is die van onafhankelijk adviseur van de gemeente. Dat ons rapport
niet aan uw verwachtingen voldoet en vragen oproept, is met name het gevolg van de scope en
reikwijdte van het onderzoek zoals deze door de gemeente Horst aan de Maas is geformuleerd .
Wij hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd, gericht op één bedrijf/locatie. Daarnaast was
de opdracht primair gericht op het uitvoeren van een eerste risicoverkenning op het gebied van
fijnstof en stankhinder en niet op gezondheidseffecten in het algemeen. Infectieziektegerelateerde
effecten vielen dan ook buiten de scope van dit onderzoek.” Uw stelling dat de gemeente de scope
en de reikwijdte van het onderzoek heeft geformuleerd is nieuw voor ons. Tot nu toe heeft
wethouder Litjens steeds gesteld dat hij uw organisatie vrij heeft gelaten in wat te onderzoeken.
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Maar los daarvan willen wij u – opnieuw – vragen de antwoorden die u kunt geven op de door ons
eerder gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden. Indien het om vragen gaat, die de opdracht
van de gemeente en uw kennis overstijgen, dan kunt u dat bij de betreffende vragen aangeven.
Wij hopen alsnog een spoedige reactie en antwoord op onze vragen tegemoet zien? Het gaat in
deze kwestie om de gezondheid van mensen en de GGD heeft in daarin een verantwoordelijkheid.
Indien u blijft weigeren die verantwoordelijkheid op u te nemen, zullen wij de Inspectie voor de
gezondheidszorg op de hoogte stellen van uw handelen in deze.
Hoogachtend,
Namens Vereniging Behoud de Parel

André Vollenberg
Voorzitter
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