GEZONDHEID EERST!
Aan het einde van 2009 werd Nederland aangegrepen door de ruiming van geiten en schapen, als gevolg van
de Q-koorts. Voor de zoveelste keer werden boeren en burgers geconfronteerd met een dierziekte, in dit
geval een dierziekte die ook mensen besmet.
Een opsomming laat het volgende beeld zien: de Varkenspest, Mond- en Klauwzeer (MKZ) en de Gekke
Koeienziekte (BSE) in de jaren negentig van de vorige eeuw, de vogelgriep (met vele doden in Azië en ook
in Nederland een dode) en onlangs werden we nog geconfronteerd met de Mexicaanse griep (afkomstig van
een combinatie van de vogel- en varkensgriep, net als de superdodelijke Spaanse griep in het begin van de
vorige eeuw) en de Q-koorts (met 2500 zieken in Nederland en 6 doden).
De link van deze ziekten met de schaalvergroting in de Intensieve Veeteelt (bio-industrie) wordt steeds
duidelijker! Het negatieve effect van de Intensieve Veeteelt (IV) op de gezondheid van burgers wordt verder
uitgebreid. Eerder is door officiële (overheids)organen aangetoond dat de IV bijdraagt aan de verspreiding
van fijnstof (met als gevolg aantasting van de luchtwegen, maar ook de verspreiding van zogenaamde
zoönosen, die infecties bij mensen te weeg kunnen brengen), influenza (denk aan vogel- en varkensgriep) en
MRSA (als gevolg van het veelvuldig en toenemend gebruik van antibiotica in de IV, als gevolg van de
schaalvergroting).
Horst aan de Maas wordt – in het kader van de reconstructie – geconfronteerd met de komst (en uitbreiding)
van IV. Dat gebeurd in het LOG Witveld, waar naast het inmiddels beruchte Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB)
met 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens ook een vestiging gepland is van een varkensstal met nog eens
20.000 varkens. Dit bedrijf komt te liggen tussen de twee onderdelen van het NGB, op 300 meter afstand.
Dit terwijl het RIVM uitdrukkelijk heeft geadviseerd kippen- en varkensbedrijven minimaal 1 tot 2 kilometer
uit elkaar te leggen! En dan kunnen we – ook in de nabijheid van Horst aan de Maas (Grubbenvorst) – nog
zes megastallen (!) verwachten in het kader van de plannen voor Klavertje Vier…
Ook elders in Horst aan de Maas vindt uitbreiding plaats van IV-bedrijven. Zoals in Sevenum (waar de
voormalige gemeente Sevenum er voor gekozen heeft, een megabedrijf te verwijzen naar een gebied nabij
Trade Port West – wat gefrustreerd wordt door de initiatiefnemer van de megastal) en Meerlo, maar ook in
zogenaamde verwevingsgebieden. Denk bijvoorbeeld aan Ashorst in Horst en varkensbedrijf Willems in
America, die de mogelijkheid krijgen om verder uit te breiden.
Waar bestuurders, zowel lokaal als provinciaal, de actievoerders van Behoud de Parel steeds hebben
weggezet als een soort volksmenners, die de bevolking alleen maar bang wil maken met de
gezondheidsrisico’s, wordt nu steeds duidelijker dat de zorg omtrent de gezondheidsrisico’s – die eerder ook
gesignaleerd werd door een groot aantal huisartsen, specialisten en GGD-artsen in Noord-Limburg – reëel is.
Het mag niet zo zijn dat bestuurders, omwille van de economische belangen van enkele agrarische
ondernemers, de gezondheid van haar burgers op het spel zetten, door niet tijdig te reageren op de reële
bedreigingen die zich aandienen.
Om die reden vragen de ondertekenaars van dit burgerinitiatief aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas:
• Te stoppen met de procedures voor realisering van nieuwe intensieve veehouderijen dan wel de
uitbreiding van bestaande bedrijven totdat de resultaten van het lopende landelijke
gezondheidsonderzoek volledig bekend zijn.
• Te komen tot een herziening van het besluit over de gebiedsvisie LOG Witveldweg van 12 februari
2008, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar te nemen maatregelen om de (mogelijke) effecten
van de te realiseren bedrijven op de gezondheid van de burgers in en nabij het LOG Witveld uit te
sluiten.
• Vaststellen in hoeverre maatregelen genomen dienen te worden, ter voorkoming van negatieve
gezondheidseffecten met betrekking tot de andere initiatieven ter realisering van nieuwe intensieve
veehouderijen, dan wel uitbreidingen van bestaande bedrijven in Horst aan de Maas.

•

Er bij de verantwoordelijke organen (met name de MER-commissie) op aan te dringen, de effecten
van de IV op de gezondheid van mensen (omwonenden) mee te nemen in de toetsing van initiatieven
van agrarische ondernemers.

