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STATENCOMMISSIE Discussie over risico voor omwonenden

Twee bussen vol Grubbenvorstenaren waren gisteren afgereisd naar het provinciehuis in Maastricht.
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Deputé: varkensflats na onderzoek
door onze verslaggever
MAASTRICHT – Gemeenten die varkensflats toe willen staan, moeten
vooraf de gevolgen voor de volksgezondheid onderzoeken. Datzelfde
geldt voor gemeenten die in zogeheten landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) megastallen vol kippen willen toelaten.

Gedeputeerde Ger Driessen gaat
bij de Limburgse gemeenten aandringen op het maken van een zogenaamde gezondheidseffectrapportage. Afdwingen kan hij die overigens niet, erkent de gedeputeer-

de. „Maar ik kan wel een dringend
advies geven.” Driessen wil daarnaast ook op korte termijn aan minister Klink van Volksgezondheid
om duidelijkheid vragen over de gezondheidsrisico’s rond megastallen.
De gedeputeerde doet dat op verzoek van VVD-Statenlid Will Litjens en PvdA’er Alouis Heijmans.
Gisteren sprak de Statencommissie
voor het Fysieke Domein over een
voorstel dat omwonenden van de
geplande megastallen in Grubbenvorst hebben opgesteld. De Vereniging Behoud de Parel, gisteren met

twee bussen aanwezig in Maastricht, stelt daarin onder meer voor
om een plafond in te stellen voor
het aantal kippen of varkens dat in
een bedrijf gehouden mag worden.
Dit burgerinitiatief - een Statenvoorstel dat door burgers is gemaakt - lijkt geen meerderheid te
krijgen tijdens de vergadering later
deze maand. Het CDA schaart zich
achter de megastallen, en coalitiegenoot PvdA vindt dat het om gemeentelijk en landelijk beleid gaat.
De discussie richtte zich gisteren
vooral op de gezondheidsrisico’s
voor omwonenden. VVD en D66

gaven aan dat ze weinig bezwaar
hebben tegen grote stallen, maar
dat er wel duidelijkheid moet zijn
over die risico’s. Onderzoeken wijzen op het gevaar voor besmetting
met de ziekenhuisbacterie mrsa of
zelfs de uitbraak van de voor mensen gevaarlijke variant van vogelpest. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt dat er
minstens een kilometer afstand
moet zitten tussen een varkens- en
een kippenstal. Die afstand wordt
in Grubbenvorst ongeveer gehaald.
Driessen stelt dat het hele leven
vol risico’s zit. Volgens hem zijn de
grootschalige bedrijven juist beter
voor het milieu, en kunnen ze ook
beter de gezondheidsrisico's bin-

