Aan de Gemeenteraad van Horst aan de Maas
Postbus 6005
5960 AA Horst
Grubbenvorst, 26 februari 2010, BdP/0085
Betreft:

Verzoeken om informatie over rapport “Intensieve veehouderij Gemeente
Horst aan de Maas”, september 2009, geschreven door Drs. M. Meijerink”.

Geachte gemeenteraad,
Op 24 november 2009 hebben wij een brief geschreven aan de GGD Noord- en MiddenLimburg met een groot aantal vragen over het door de GGD uitgegeven rapport “Intensieve veehouderij Gemeente Horst aan de Maas, september 2009, geschreven door Drs.
M. Meijerink”. Ook hebben wij een brief gestuurd aan de Commissie Bezwaar en Beroep
van de gemeente Horst aan de Maas, waarin de vereniging Behoud de Parel een klacht
indiende over de onzorgvuldige wijze waarop het rapport tot stand is gekomen. Naar
ons inzicht – zo hebben wij in onze brief aan de Commissie Bezwaar en Beroep laten
weten – heeft het college van B&W dit onzorgvuldige onderzoek gebruikt om de bevolking te tonen dat er aangaande het NGB geen – negatieve - gezondheidseffecten te verwachten zijn. Een conclusie die op basis van het onvolledige en op plaatsen onjuiste
rapport volstrekt misleidend is. Voor ons reden om ernstig bezwaar te maken tegen de
wijze waarop – onder verantwoordelijkheid van het college van B&W – onvolledige en
onjuiste informatie verstrekt wordt aan de burgers van Horst aan de Maas.
Inmiddels heeft de commissie ons – via het College van B&W waartegen de klacht gericht was - laten weten onze klacht niet ontvankelijk te verklaren om dat – volgens de
redenering van de commissie – het (laten) verrichten van het onderzoek of het bekendmaken van de resultaten daarvan slechts kan worden aangemerkt als een feitelijke
handeling.
Nu onze klacht niet ontvankelijk is verklaard en vragen die wij aan de GGD Noord- en
Midden-Limburg gesteld hebben inzake het rapport, nog steeds niet beantwoord zijn
(zie ook onze brief aan de GGD, die in afschrift als bijlage aan deze brief is toegevoegd),
doen we een beroep op de gemeenteraad van Horst aan de Maas, als vertegenwoordiger
van de burgers van Horst aan de Maas met het verzoeken er bij het College van B&W en
de GGD Noord- en Midden-Limburg op aan te dringen de toegezegde informatiebijeenkomst over het GGD-rapport op korte termijn te uit te voeren. Wellicht kunt u ook om
helderheid vragen, waarom het zo lang duurt, voordat de toezegging nagekomen wordt.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,

André Vollenberg
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