Aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Leeghwaterlaan 14
5223 BA 's-Hertogenbosch
Grubbenvorst, 26 mei 2010/BdP/0094

Betreft: klacht m.b.t. GGD Limburg-Noord
Geachte Inspectie,
Graag willen wij een klacht indienen tegen de handelwijze van de GGD Limburg-Noord. Naar
onze mening handelt deze dienst niet in het belang van de gezondheid van de burgers in NoordLimburg in het algemeen en de bewoners van Horst aan de Maas in het bijzonder.
September vorig jaar heeft de GGD Limburg-Noord het rapport “Intensieve veehouderij
Gemeente Horst aan de Maas” gepubliceerd (zie bijlage) naar aanleiding van een onderzoek in
opdracht van de gemeente Horst aan de Maas. Dat rapport, dat handelt over de gezondheidseffecten van het te vestigen Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) op haar omgeving is overigens niet
opgesteld door een medicus, terwijl het rapport wel pretendeert inzicht te geven in gezondheidseffecten. In feite betreft het een – op onderdelen zelfs onjuiste en onvolledige – milieurapportage.
Naar de mening van de vereniging Behoud de Parel bevat het rapport vele leemtes en
onjuistheden en roept het vele vragen op. Voor de vereniging reden op 24 november 2009 een
brief te sturen naar de GGD Limburg-Noord met daarin opgenomen de vragen die het rapport bij
Behoud de Parel heeft opgeroepen (zie bijlage). De GGD Limburg-Noord weigert antwoord te
geven op deze vragen, ondanks een aantal brieven van de vereniging met het verzoek alsnog
antwoord te geven (zie bijlagen). Sterker nog: daar waar de GGD Limburg-Noord zich weinig
coöperatief toonde verweet ze de vereniging niet coöperatief handelen, omdat de vereniging
aangekondigd had, een klacht in te dienen bij uw inspectie, indien antwoorden op de vragen uit
zouden blijven (zie bijlage).
De GGD Limburg-Noord stelt in haar laatste brief aan de vereniging dat zij de gemeente
geadviseerd heeft aanvullend onderzoek te doen, juist omdat er nog veel vragen onbeantwoord
zijn. Een onjuiste weergave van de feiten. Het was de commissie Ruimte van de gemeenteraad
van Horst aan de Maas die er vrijwel unaniem bij het college van B&W op aan heeft gedrongen
aanvullend onderzoek te doen, omdat de commissie het rapport van de GGD onvolledig achtte.
De vereniging wijst in haar brief van 24-11-’09 op het bestaan van het Informatieblad Intensieve
veehouderij en gezondheid”, waarin heel precies staat aangegeven, welke zaken onderzocht
dienen te worden in het kader van een Gezondheidseffectscreening (zie bijlage). Gevraagd wordt
waarom van deze “aanwijzingen” geen gebruik wordt gemaakt. In het rapport worden een groot
aantal vragen gesteld, die een verklaring zoeken op keuzes die de onderzoekster gemaakt heeft.
Feitelijk vraagt de vereniging om verantwoording van haar rapport aan de GGD Limburg-Noord.
Een belangrijke zaak, omdat de bevindingen van de GGD Limburg-Noord van grote invloed – en
volgens wethouder Litjens van de gemeente Horst aan de Maas zelfs bepalend – zijn voor het
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beleid van de gemeente ten aanzien van het NGB. Een beleid dat verregaande consequenties kan
hebben voor de gezondheid van omwonenden (onder andere de burgers van Horst, Melderslo,
Lottum en Grubbenvorst).
Het lijkt ons dat de GGD Limburg-Noord niet de belangen van het bedrijf of het college van
B&W voorop dient te stellen, maar de belangen van de bevolking. In dat kader zijn de vragen van
Behoud de Parel relevant en kan de GGD Limburg-Noord zich niet verschuilen achter de
gemeente of achter een “aanvullend onderzoek” om daarmee niet te hoeven antwoorden op de
gestelde vragen.
Omdat de vereniging er weinig vertrouwen in heeft dat de GGD Limburg-Noord bereid is
verantwoording af te leggen aan burgers van de gemeente Horst aan de Maas, richten wij ons tot
u, de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Wij vragen u of u wilt onderzoeken of de GGD Limburg-Noord gehandeld heeft in het belang van
de gezondheid van de bevolking van Noord-Limburg in het algemeen en de omwonenden van het
NGB in het bijzonder.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,

André Vollenberg
(Voorzitter vereniging Behoud de Parel)
Bijlagen:
1. Rapport Intensieve veehouderij Gemeente Horst aan de Maas van GGD Limburg-Noord
2. Brief Vereniging Behoud de Parel d.d. 24-11-‘09
3. Informatieblad Intensieve veehouderij en gezondheid
4. Brief GGD Limburg-Noord d.d. 11-1-‘10
5. Brief Vereniging Behoud de Parel d.d. 26-2-‘10
6. Brief Vereniging Behoud de Parel d.d. 1-5-‘10
7. Brief GGD Limburg-Noord d.d. 10-5-‘10
Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de website van de vereniging Behoud de Parel:
www.behouddeparel.nl
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