NIET AANGENOMEN

motie van SP Horst aan de Maas

De raad van de gemeente Horst aan de Maas, in vergadering bijeen op 24 september 2019;
gelet op artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
gemeente Horst aan de Maas 2018”;

gehoord de beraadslaging:
Overwegende dat
-

-

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen intensieve veehouderij en volksgezondheid;
uit onderzoek WUR is gebleken dat combiwassers niet voldoen aan de gestelde normen en beduidend
slechter presteren;
dit het type luchtwasser betreft wat toegepast gaat worden bij het varkensbedrijf van het NGB;
dit mogelijk gevolgen heeft voor de volksgezondheid en leefbaarheid;
de gemeente een verantwoordelijkheid heeft voor de gezondheid van haar inwoners;
op 4 mei 2012 door de GGD Limburg Noord een gezondheidskundige risicobeoordeling is uitgebracht over
het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) waarbij gerekend is met de toen geldende normen;
de GGD toen constateerde dat het NGB een minimaal extra risico opleverde voor de bevolking van de
woonkernen ten aanzien van de aspecten fijnstof en geur;
de normen nu zijn aangepast en het wenselijk om de gezondheidseffecten door een onafhankelijke
organisatie te laten herijken;
de ondernemers gelet op innovatieve toepassingen én door juiste installatie en gebruik van de luchtwassers
verwachten dat de geurbelasting in overeenstemming is met wat bij de vergunningverlening kon worden
verwacht;
de provincie aanvullende voorwaarden heeft verbonden aan de vergunning maar deze behelzen slechts een
inspanningsverplichting om eenmaal per 2 jaar een keer te meten.
de Commissie Geurhinder Veehouderij een rapport heeft uitgebracht en één van de aanbevelingen is dat
emissies van geur daadwerkelijk worden gemeten, zodat deze effectief kunnen worden aangepakt en
varkenshouders feitelijk afgerekend worden op hun daadwerkelijke emissie. Daarbij wordt bronaanpak van
geur gestimuleerd.

Verzoekt het college
1. In overleg te treden met de ondernemers van het NGB en de provincie om te komen tot een of meerdere
permanente, permanent metend, meetpunt luchtkwaliteit NGB. Bij de ontwikkeling en toepassing hiervan
nadrukkelijk gezamenlijk op te trekken en de verbinding te zoeken met sector, onderwijs en wetenschap.
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2. Afspraken te maken over de wijze waarop in de toekomst de resultaten van metingen van het NGB kunnen
worden gebruikt.
3. De GGD opdracht te geven om de gezondheidskundige risicobeoordeling uit 2012 binnen een half jaar te
herijken nadat het varkensbedrijf NGB operationeel is en daarbij te betrekken:
o Het WUR onderzoek.
o De brief van de minister aan de Kamer van 4 april 2018.
o Wijzigingen van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij.
o De in het NGB concept getroffen (innovatieve) maatregelen die leiden tot een geurreductie ten
opzichte van gangbare vormen/systemen in de sector.
o De meetresultaten van verschillende meetmomenten. De gezondheidskundige risicobeoordeling
wordt nadrukkelijk geen “papieren” onderzoek maar richt zich zoveel op de feitelijke uitstoot. Bij de
herijking de ondernemers en de provincie te betrekken.
4. De raad hierover te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.
Horst, 24 september 2019.
Aldus ingediend,
Bart Cox, SP Horst aan de Maas

