Nieuw Gemengd Bedrijf
in
Komst NGB heeft nagenoeg geen invloed op de milieugezondheidskwaliteit
normen
Grubbenvorst. De GGD concludeert dat er ruim onder de wettelijke

komst
van de geur en fijnstof gebleven wordt in Grubbenvorst' De mogelijke
met
van het Nieuw Gemengd Bedrijf zorgt nauwelijks voor veranderingen
betrekking tot de milieugezondheidskwaliteit in de omgeving.

(NGB) aan de
Met betrekking tot plannen rond het Nieuw Gemengd bedrijf
GGD
Witveldweg in Grubbenvorst heeft de gemeente Horst aan de Maas de

plan in kaart te
Limburg-Noord gevraagd om de gezondheidsrisico's rond dit
brengen. De GGD heeft hiervoor de methode van de gezondheidseffectscreening
van de
(GES) toegepast. Deze methode houdt in dat een schatting gemaakt wordt
Grubbenvorst
concentraties van schadelijke stoffen in de nabijgelegen kern
worden getoetst aan
afkomstig van het Nieuw Gemengd bedrijf. Deze ccncentraties
de gezondheidkundige advieswaarde'
varkensbedrijven'
Het NGB omvat plannen voor zowel een pluimveebedrijf als twee
fijnstof en geur van
Met het oog op gezondheidsrisico's is met name de uitstoot van
belang.

grens van cle bebouwde
De metingen van de GGD hebben aangetoond dat bij de
zowel fijnstof als geur
kom van Grubbenvorst men ruim onder de wettelijke norm van
ln
blijft. Het bedrijf heeft nagenoeg geen invloed op de milieugezondheidskwaliteit'
van de GESbeide gevallen leveren de metingen een waardering in het kader
Dit is
methode op die omschreven wordt ars'vrii matige-*,ligqgezendheidskwaliteit'.

de op een na beste categorie in de GES-methode'
Horst aan de
overigens valt de heersenuy achtergrondconcentratie in de gemeente
is er altijd geweest
Maas (zonder aanwezigheid NGB) ook in deze categorie. Fijnstof
en zal er ook altijd zijn. Een concentratie van nul bestaat niet'
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