Aan het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas
p/a/ Postbus 6005
5960 AA Horst
Horst, 6 mei 2020
Betreft:

inspraak ontwerp geurverordening, ontwerp beleidsregel en
bijbehorende geurgebiedsvisie Horst aan de Maas.

Geacht College van B&W,
Op 26 maart jl. heeft u de ontwerp geurverordening, ontwerp beleidsregel en
bijbehorende geurgebiedsvisie Horst aan de Maas ter inzage gelegd en kunnen
burgers hun zienswijze op deze visie indienen. Dat heeft de fractie van de SP
verbaasd.
Al een behoorlijke tijd is het college van B&W bezig met de ontwikkeling van een
toekomstvisie op de (intensieve) veehouderij in Horst aan de Maas. Op 12 februari jl.
vond in dat kader nog een openbaar “debat” – waarvan in de praktijk overigens
helaas nauwelijks sprake van was – plaats in het Campusgebouw Villa Flora. De
ontwikkeling van die toekomstvisie is zeer noodzakelijk, ook in het licht van de
coronacrisis waarmee we momenteel te maken hebben. Daarover zo dadelijk meer.
Gezien uw voornemen om te komen tot een toekomstvisie op de (intensieve)
veehouderij kunnen wij niet begrijpen dat u op voorhand al een geurgebiedsvisie
presenteert op basis waarvan geurnormen vastgelegd gaan worden. Dat lijkt ons de
omgekeerde volgorde. Eerst dient er ons inziens een toekomstvisie ontwikkeld te
worden en vervolgens kan die toekomstvisie vertaald worden in een – specifiekere –
geurgebiedsvisie.
Gezien voorgaande stellen we u de volgende vragen:
1. Wat is de reden dat u nu al komt met een geurgebiedsvisie en daarmee
samenhangende geurverordening en niet wacht op een door de
gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie op de (intensieve) veehouderij?
2. Bent u bereid de geurgebiedsvisie en de daarmee samenhangende
geurverordening in te trekken en zodra de toekomstvisie voor de (intensieve)
veehouderij Horst aan de Maas is vastgesteld door de gemeenteraad met een
daarop aangepaste geurgebiedsvisie te komen?
Buiten het feit dat door het ter inzage leggen van de geurgebiedsvisie ten onrechte
vooruitgelopen wordt op de nog vast te stellen toekomstvisie op de (intensieve)
veehouderij wordt ons inziens in deze geurgebiedsvisie geen of nauwelijks rekening
gehouden met aspecten van de volksgezondheid. Dat is in deze tijd die gemarkeerd
wordt door een ongekende gezondheidscrisis onbestaanbaar. De gezondheids-

effecten van stank op de mens worden steeds manifester. En tegelijkertijd zien we
dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat er een relatie is tussen de corona-uitbraak
en de ongezonde luchtkwaliteit in Zuid-Oost Brabant en Noord-Limburg als gevolg
van de overmatige aanwezigheid van intensieve veehouderijen. In het verleden is
vaker gewaarschuwd voor uitbraken van virussen die van dier naar mens
overspringen. Ook op lokaal niveau – dus ook in Horst aan de Maas – dient daar ons
inziens op geanticipeerd te worden.
Dat zal tot uiting moeten komen in de nog voor te leggen “Toekomstvisie voor de
(intensieve) veehouderrij” en dient vervolgens een plek te krijgen in de
geurgebiedsvisie. Dat geldt dan tevens voor het gebied Klavertje 4, waarin veel
mensen, onder andere arbeidsmigranten, leven en werken en tegelijkertijd vele
recreanten verblijven.
Gezien voorgaande de volgende vragen:
3. Bent u het met de SP eens dat de volksgezondheid in het algemeen en de
huidige coronacrisis in het bijzonder belangrijke aandachtspunten moeten zijn
in de “toekomstvisie op de (intensieve) veehouderij” en dat die onder andere
tot uitwerking moeten komen in een geurgebiedsvisie?
4. Indien u het met de SP eens bent op dit punt, bent u dan bereid om in
samenspraak met de gemeenteraad te komen tot een aparte bijeenkomst –
met deskundigen – over de relatie van de volksgezondheid tot de (intensieve)
veehouderij?
5. Bent u het met de SP eens dat het gemeentebestuur – anders dan in de
geurbeleidsvisie, waarin het college van B&W aangeeft de belangen van de
veehouderij te willen behartigen – ook oog moet hebben voor de belangen van
andere bedrijven (recreatie bijvoorbeeld) en andere mensen en andere
waarden hoog moet houden dan alleen de economische waarde van
veeteeltbedrijven?

In afwachting van uw spoedige schriftelijke reactie,

Met vriendelijke groet,

Bart Cox
SP-fractie

