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MILIEU GGD presenteert onderzoek naar gevolgen gezondheid van nieuw gemengd bedrijf in Grubbenvorst

Megastal in theorie geen risico
risic
door Leon Janssen
HORST/GRUBBENVORST – De komst
van het Nieuw Gemengd Bedrijf
(NGB) met 35.000 varkens en 1,3
miljoen kippen naar Grubbenvorst, leidt niet tot extra risico’s
voor de inwoners van de dorpen
eromheen. Het blijft echter een
theoretische conclusie.

De resultaten van het onderzoek
van de GGD naar de gezondheidsrisico’s van het NGB werden gisteren
gepresenteerd aan omwonenden in

het Horster gemeentehuis. De
GGD berekende aan de hand van
modellen en de gegevens uit de vergunningaanvraag de toename van
fijnstof en stank. Verder werd een
toelichting gegeven op het risico op
infectieziekten door de vestiging
van de megastal.
Volgens de onderzoekers Monique Meijerink en arts Peter Jacobs
van de GGD blijkt uit de berekeningen dat de varkens en kippen zorgen voor een toename van gemiddeld 1,9 micogram fijnstof per kubieke meter lucht in de omliggende

dorpen. Daarbij zou het gemiddelde blijven onder de wettelijke toegestane gemiddelde hoeveelheid
van zo’n 25 microgram per kubieke
meter. Ook de stank door het NGB
blijft ruimschoots binnen de perken, aldus Meijerink. Ze tekende
daarbij wel aan dat het gaat om een
theoretische berekeningen. „Als
het NGB er echt is, kun je pas zien
wat het voor gevolgen heeft”, hield
ze een slag om de arm.
Het NGB zal de kans op infectieziekten niet noemenswaardig vergroten, meent Jacobs. Er is altijd

wel een risico dat virussen die bijvoorbeeld mrsa of vogelgriep veroorzaken zich ontwikkelen zodat
ze uiterst gevaarlijk worden voor
de mens, stelde Jaobos. „Maar daarbij maakt het niet uit of je dichtbij
of ver van een megastal woont.”
De aanwezige omwonenden en
vereniging Behoud De Parel waren
er niet gerust op. „Infectieziekten
als mrsa beginnen onschuldig,
maar worden steeds agressiever”,
stelde huisarts Monique Baggen uit
Grubbenvorst.
De Grubbenvorster dorpsraad

haalde de eerste resultaten van het
meetpunt fijnstof in het gebied
aan. „Daaruit blijkt dat de wettelijke normen nu vaak al ver overschreden worden”, stelde dorpsraadslid Jan Hermans. „Het zou
goed zijn als de werkelijke metingen meegenomen zouden worden
in het besluit wel of geen NGB toe
te staan.”
Burgemeester Kees van Rooij zegde toe het rapport van de GGD én
de gegevens van het meetpunt in
Grubbenvorst voor te leggen aan
de gemeenteraad.

