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Reactie college inzake het onderzoek GGD naar de gezondheidseffecten in
relatie tot de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf.

Op 9 maart 2010 is in de commissie Ruimte het onderzoek van de GGD naar de gezondheidseffecten in relatie
tot de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf behandeld. De commissie heeft vervolgens geadviseerd een
vervolgopdracht te geven om een aanvullend onderzoek te doen waarin ondermeer de gezondheidseffecten van
het gehele LOG in beeld gebracht worden
Op 15 juni hebben burgemeester en wethouders het besluit genomen af te zien van het formuleren en geven
van een vervolgopdracht aan de GGD. Het wil daarentegen aan sluiten bij een bestaand en hoger onderzoek
(Brabant) dat door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) momenteel wordt
uitgevoerd.
Het college heeft vervolgens het besluit, verwoord in een reactie, in handen gegeven van de griffie.
Wij zijn van mening dat de mogelijkheid moet bestaan om deze reactie, in de raadsvergadering te bespreken
met het college. Om die reden stellen wij uw raad voor deze reactie niet ter kennisname te plaatsen op de lijst
van ingekomen stukken, maar ter bespreking op de reguliere agenda.
Het presidium van de gemeente Horst aan de Maas
De voorzitter,

De griffier,

ir. C.H.C. van Rooij

mr. R.J.M. Poels
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Onderzoek GGD naar de gezondheidseffecten in relatie tot de komst van het Nieuw
Gemengd Bedrijf
In september 2009 heeft de GGD een onderzoek naar de gezondheidseffecten voor de omgeving door de
komst van het NGB afgerond. Dit onderzoeksrapport, alsmede een samenvatting daarvan, is o.a. aan de
raad, de provincie en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer aangeboden.
Op verzoek van de commissie Ruimte is de GGD op 9 maart 2009 uitgenodigd om het rapport aan de
commissie toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Tijdens deze avond is door de GGD een toelichting gegeven op het rapport. Tevens heeft de GGD
aangegeven wat onder een gezondheidseffectscreening (GES) wordt verstaan. Met de GES, ontwikkeld in
opdracht van de Ministeries van VWS en VROM, worden de gezondheidseffecten die bij ruimtelijke of
infrastructurele ontwikkelingen kunnen ontstaan inzichtelijk gemaakt. Bronnen en milieuaspecten die met
een GES worden beoordeeld, zijn o.a. bedrijven, inclusief intensieve veehouderijen, wegverkeer en hun
invloed op de luchtkwaliteit, geur, geluid, etc.
De gesignaleerde gezondheidskundige aspecten worden vervolgens gekwantificeerd. Hiervoor wordt per
milieufactor een uitspraak gedaan over de milieugezondheidskwaliteit via zogeheten GES-scores. Deze
eenduidige scores kunnen uiteenlopen van zeer goed tot zeer onvoldoende (GES-score 0-8). Aan deze
scores liggen gezondheidskundige risicogrenswaarden ten grondslag. De GES-scores kunnen vervolgens
per milieufactor in grafieken en in gekleurde contourvlakken op plankaarten weergegeven worden. Zo wordt
in een oogopslag duidelijk waar de knelpunten zich bevinden, maar ook de milieugezondheidskwaliteit het
beste is.
Een aantal gezondheidsaspecten zoals Q-koorts, MRSA en endotoxinen worden kwalitatief beoordeeld in
het gezondheidsadvies. Deze gezondheidsaspecten kunnen niet via de GES-systematiek worden
meegenomen omdat er geen wetenschappelijke risicogrenswaarden zijn vastgesteld.
De commissie adviseerde om de GGD een vervolgopdracht te geven om een aanvullend onderzoek te doen
waarin ondermeer de gezondheidseffecten van het gehele LOG in beeld gebracht worden.
Alles overwegende beschouwt ons college het door de GGD opgestelde rapport nog steeds als een goed
rapport met heldere conclusies. Er zijn echter nog vragen. Dat is onder andere tijdens de commissievergadering gebleken. Het betreft evenwel een complexe materie, welke moeilijk is te beoordelen. Kennis en
kunde ontbreken bij de gemeente eenvoudigweg. Daarom adviseert ons college om af te zien van het
formuleren en geven van een vervolgopdracht aan de GGD en aan te sluiten bij hoger onderzoek (Brabant)
dat door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) momenteel wordt uitgevoerd.
Het is mogelijk dat op het moment van indiening van de bouwaanvraag door de ondernemers van het NGB
het onderzoek van het RIVM nog niet is afgerond. Om dit initiatief niet onnodig te vertragen wordt
voorgesteld om bij indiening door het NGB van de aanvraag om bouwvergunning de projectbesluitprocedure
op te starten onder de volgende voorwaarde:
Mochten de resultaten van de luchtmetingen, zoals die bij Grubbenvorst gaan plaatsvinden (permanent
meetpunt) en / of de resultaten uit het onderzoek bij IV-bedrijven in Brabant door het RIVM daartoe
aanleiding geven, dan behoudt de gemeente zich het recht voor om de in gang gezette procedure af te
breken en de ontheffing en bouwvergunning te weigeren.
Horst, 15 juni 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,
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