Aan het college van B&W
Gemeente Horst aan de Maas
Postbus 6005
5960 AA Horst
Grubbenvorst 8 februari 2010
Onderwerp: Zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (PlanMER)
Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg, te Grubbenvorst

Geacht college,
Bij deze verzoeken wij u kennis te nemen van onze zienswijzen betrekking hebbende op
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (PlanMER) Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg, te
Grubbenvorst
Reeds eerder hebben wij u gewezen op de verantwoordelijkheid die wij hebben als artsen
m.b.t. de volksgezondheid en de belangen van onze patiënten.
GGD rapporten
De antwoorden van de GGD, o.a. de bijlage in uw gebiedsvisie en het recente rapport van
mevr. Meijerink, en uw reacties daarop baren ons nog steeds ernstige zorgen.
Wij zijn en blijven van mening dat deze rapporten onvolledig en bezijden de waarheid zijn.
Wij verzoeken u met name het laatste rapport door een onafhankelijk bureau te laten
controleren.
Wij verzoeken u tenminste een deugdelijke gezondheidseffectscreening te laten uitvoeren,
door een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Wij wensen daarbij actief betrokken te worden.
Landelijk onderzoek effecten IV
Recent is een groot landelijk onderzoek opgestart om de mogelijk negatieve effecten op de
volksgezondheid in relatie tot de intensieve veehouderij te onderzoeken (VROM en VWS)
Dit onderzoek heeft betrekking op tal van hiaten in de bestaande kennis.
Wij verzoeken u met klem de onderzoeksresultaten af te wachten alvorens het LOG Witveld
verder te ontwikkelen, c.q. vergunningen te verlenen.
Inrichting gebied
Wij verzoeken u dit gebied door een veterinair deskundige – met name op het gebied van
zoönosen – te laten onderzoeken m.b.t. de inrichting van dit gebied, c.q. de ligging van de
stallen. Met name de afstanden tussen de bedrijven, pluimvee en varkens, baart ons ernstige
zorgen. Met name de tekst op blz 16 RIVM rapport 215011002 versterken onze vermoedens:
Bedrijfsgrootte in combinatie met veedichtheid Er is een verband tussen zowel bedrijfsgrootte als
veedichtheid in een gebied en de insleep en het vóórkomen van zoönosen op een bedrijf. Om insleep
van micro-organismen te minimaliseren zou een toename in bedrijfsgrootte gepaard moeten gaan met
voldoende grote afstanden tussen bedrijven. Voor verspreiding van (dier)ziekten zullen de bedrijven
minimaal 1 à 2 kilometer van elkaar verwijderd moeten zijn. In de Landbouw Ontwikkelings Gebieden
zullen zowel bedrijfsgrootte als veedichtheid toenemen. Dit heeft een negatief effect op het voorkomen
en de verspreiding van zoönosen zoals influenza, salmonella en antibioticumresistentie.

Fijnstof, herkomst en toename in de regio
Fijnstof afkomstig van veehouderijen is van substantieel andere samenstelling dan fijnstof
bijvoorbeeld afkomstig van wegen of in steden.
Met betrekking tot de complexe samenstelling van dit fijnstof - o.a. aerosolen, pathogenen,
zoönosen, etc. – hebben wij aan het RIVM vragen gesteld. Zij gaven aan dat m.b.t. de
samenstelling van dit fijnstof vele vragen zijn, letterlijk antwoord RIVM: “Omdat het
onderzoek daarnaar nog in de kinderschoenen staat, zijn uitspraken over mengsels per
definitie lastig” en “Bovenstaande vragen uit uw brief aan ons, houden onvoldoende rekening
met het feit dat deze kennis zich nog aan het ontwikkelen is”.
Dit antwoord vinden wij zorgelijk. De onduidelijkheden m.b.t. dit fijnstof noopt ons inziens tot
een standstill beleid inzake uitbreidingen van de intensieve veehouderij totdat duidelijk is wat
de exacte effecten van dit fijnstof zijn.
Ook de ontwikkelingen in onze regio, en dat zijn er vele, dragen bij aan de toename van
fijnstof, hetgeen ons ernstige zorgen baart.
Wij geven u hierbij te kennen dat het voorschrijven van luchtwegverwijders sinds 2007 in
onze praktijken een toename vertoont. Ook de corticosteroïden, die duiden op chronisch
ontstoken luchtwegen, worden meer gebruikt..
De toename van gebruik van luchtwegverwijders wordt mede bevestigd vanuit de apotheek.
Wij verzoeken u duidelijk te motiveren waarom u, in onze ogen, een verslechtering van het
leefmilieu voorstaat, middels uw beleid.
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