Mijnheer de voorzitter, leden van de raad,
Als burger en oud longarts richt ik het woord tot u in de hoop u te kunnen overtuigen om zolang het
onder andere door het RIVM ingestelde GES nog niet tot een conclusie heeft geleid, voorlopig geen
medewerking te verlenen aan nieuwvestiging van IV-bedrijven. Reden hiervoor is dat de
gezondheidsrisico's van deze bedrijven groot kunnen zijn, maar in ieder geval nu nog niet te
overzien zijn. De mogelijke gezondheidsrisico's omvatten de fijnstof problematiek en de
verspreiding van besmettelijke ziektes.
Wat betreft het fijnstof wordt de maat van de PM10 gebruikt, dat wil zeggen deeltjes kleiner dan
1/100 mm zijn er normen bekend, maar voor de kleinere deeltjes ( PM2,5 zoals ammoniak), die we
inademen, bestaan er geen wettelijke normen. Juist deze kunnen bij daarvoor gevoelige mensen al
in geringe concentraties tot longziektes leiden.
Wat betreft de besmettelijke ziektes die vanuit de bio-industrie naar mensen overgebracht kunnen
worden, kennen we allemaal Salmonella-infecties, Q-koorts, toxoplasmose, de gekke koeienziekte
en virus en bacteriële infecties. Wat betreft de virusinfecties moeten met name de influenza
virussen, die bij varkens en kippen voorkomen genoemd worden. Als deze verschillende virussen
erfelijk materiaal uitwisselen, wat voor kan komen als het varkens- en het kippeninfluenzavirus met
elkaar in contact komen, kunnen er zeer gevaarlijke infecties uitbreken. Het RIVM adviseert dan
ook tussen deze bedrijven minimaal forse afstand te bewaren. Minimaal 2 km. Rond het NGB wordt
met dit advies de hand gelicht. Sterker nog de mogelijk verontreinigde varkenspoep wordt naar het
kippen bedrijf gepompt, om daar samen met de kippenpoep vergist te worden. In analogie met de
kat op het spek binden, kan je hier zeggen dat het influenzavirus op de poep gebonden wordt.
Tenslotte wijs ik nog op de kans dat er vanuit megastallen een grote kans is dat er infecties met voor
diverse soorten antibiotica ongevoelige bacteriën verspreid worden.
Resistentievorming ontstaat door het schrikbarend hoge gebruik van antibiotica in de veterinaire
industrie. Het gebruik zou de laatste 10 jaar meer dan verdubbeld zijn omdat het niet alleen voor
bestrijding van infecties wordt toegepast, maar ook als profilaxe en als groeibevorderaar. Exacte
cijfers van het veterinair antibioticagebruik is moeilijk omdat er in het grijze circuit fors gehandeld
wordt. Infecties met deze resistente bacteriën, zoals ESBL-vormende bacteriën en MRSA vormen
nu reeds een groot gezondheidsrisico zeker voor mensen met een verminderde weerstand. Tot nu toe
is bij toename van het aantal dieren per bedrijf het antibioticagebruik per dier fors toegenomen. Dat
wil zeggen: als in deze megastallen het aantal dieren mega toeneemt het niet irreëel is te verwachten
dat het antibioticagebruik ook mega zal toenemen. Exacte verwachtingen zijn hierover niet te
geven, omdat over het antibioticagebruik in megastallen geen betrouwbare cijfers bekend zijn.
Zoals gezegd hoop ik dat u zult besluiten voorlopig geen medewerking te verlenen aan de
nieuwvestiging van bioindustrie tot nieuwe betrouwbare gegevens betreffende de
gezondheidsrisico's bekend zijn.

