Geachte aanwezigen, wij hebben op 31 januari jl. een brief aan uw raad en B&W gestuurd met het
verzoek om de uitkomsten van het GGD-onderzoek naar de gezondheidseffecten van het NGB te
herberekenen op basis van de nieuwste gegevens m.b.t. de luchtwassers zoals die bij de
varkensstallen van het NGB gebouwd worden. Uit onderzoek van wetenschappers uit Wageningen
blijkt dat de luchtwassers niet de beloofde prestatie van 85% uitstootreductie waarmaken. Er wordt
slechts 45% uit de lucht gehaald. Wat betekent dat voor de situatie bij de varkensstallen van het
NGB, c.q. Heideveld BV? Wij hebben het gerenommeerde technisch onderzoeksbureau De Roever
ingeschakeld en daaruit blijkt dat bij omwonenden de stank kan oplopen tot wel 50 odour unit per
kubieke meter, i.p.v. de wettelijk gehanteerde norm van 14 odour unit per kubieke meter. Een
stankbelasting waarbij 40 odour unit per kubieke meter optreedt staat gelijk aan 44% gehinderden
en staat volgens de vastgestelde normen gelijk aan een extreem slechte milieukwaliteit. Om u een
idee te geven wat dat praktisch betekent: je ervaart dezelfde stank als je de hele dag boven de wcpot hangt waar een ander in heeft gescheten. Extreem smerig dus.
Stank, maar ook de uitstoot van fijnstof is slecht voor de gezondheid. Daarover bestaat geen
discussie meer. De gemeente staat - als het goed is - voor de gezondheid van haar burgers. Dat kan
ze alleen als ze feiten tot haar beschikking heeft op basis waarvan ze beleid kan voeren. Wij dragen u
die feiten aan via het onderzoek van De Roever. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u die niet
onafhankelijk genoeg vindt. In dat geval is het logisch dat u zelf - waar mogelijk onafhankelijk onderzoek laat verrichten. Het ligt voor de hand om de GGD Limburg Noord daar opdracht toe te
geven, te meer omdat deze instelling al in 2012 nader onderzoek heeft gedaan naar de
gezondheidseffecten van het NGB.
U weet wellicht dat er door omwonenden een juridische procedure is gestart om gedaan te krijgen
dat de vergunning voor het bedrijf aangepast wordt. Maar het onderzoek dat wij u vragen staat daar
los van. Immers, het rapport van 2012 is in uw opdracht uitgevoerd en we mogen stellen dat de toen
verkregen onderzoeksgegevens niet meer juist blijken te zijn. Het is ons inziens uw
verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat de feiten op basis waarvan u beleid maakt, kloppen. Daar
doen wij een beroep op. Niets meer en niets minder. Kortom: laat de GGD de gegevens m.b.t. de
varkensstallen - die toentertijd gebaseerd zijn op de gegevens die het NGB verstrekt heeft herberekenen.
Ik dank u voor uw aandacht en hoop mede namens de omwonenden tegemoet te komen aan het
verzoek van vereniging Behoud de Parel.

