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VERZONDEN • 9 APR. züH 
Onderwerp 
Antwoord van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen krachtens artikel 38 van het Reglement van 
Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten. 
Van het lid : mevr. L. Roefs 
Fractie : PvdA 
Inzake : Dilemma onderzoek versus realisatie van het grootste intensieve veehouderij bedrijf 

(NGB) in Nederland 

Vraag 1. 
Oordeelt u met ons ook positief over het feit, dat dit groot onderzoek naar gezondheidseffecten 
plaatsvindt? 

Antwoord. 
Ja 

Vraag 2. 
De procedure loopt natuuriijk al, maar wat betekent het als in het onderzoek negatieve effecten worden 
aangetoond voor de volksgezondheid voor het Nieuw Gemengd Bedrijf? Welke risico's worden 
aangegaan, onder andere door u? 

Antwoord. 
Het volksgezondheidsonderzoek heeft een looptijd van twee jaar. Er kan niet van te voren worden 
voorspeld of de uitkomsten effect zullen hebben op veehouderijen van een bepaalde omvang of met een 
bepaalde diersoort. 
In het besluitvormingsproces rond het Nieuw Gemengd Bedrijf zijn middels de uitgevoerde MER en 
Gezondheidseffect Screening (GES) de mogelijke effecten in beeld gebracht. De vergunningen zijn 
getoetst aan de wettelijke grenswaarden voor fijn stof, stikstofoxiden en geurnormen. 
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Verder zijn er ons inziens in het rechtstreeks werkende Activiteiten besluit en in de vergunning voldoende 
voorschriften opgenomen die toezien op de hygiëne binnen de inrichting, om te stellen dat in het kader 
van de Wet Milieubeheer voldoende maatregelen worden getroffen om besmettingsgevaar te voorkomen, 
dan wel in voldoende mate te beperken. Zo oordeelde ook de rechtbank Limburg in haar uitspraak van 
3 maart 2014 over de projectbesluiten inzake het NGB dat "naar het oordeel van de rechtbank vanuit het 
aspect van de volksgezondheid geen bezwaar bestaat tegen het vaststellen van de projectbesluiten. Dat 
sprake is van een maatschappelijke discussie over intensieve veehouderijen in het algemeen, doet 
daaraan niet af'. 

Vraag 3. 

Voelt het College dit dilemma ook? 

Antwoord 

Nee, wel merken wij op dat door langlopende vergunningprocedures de ontwikkeling en uitrol van 
innovatieve (en emissiearme) stalsystemen onnodig wordt vertraagd. Op het moment dat de vergunning 
definitief wordt verieend zijn er vaak al enkele jaren voorbijgegaan waarin enerzijds door de ondernemer 
nog met een traditioneel stalsysteem (met relatief hoge emissies) wordt gewerkt en waarin anderzijds 
technische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die in bepaalde gevallen systemen op hebben 
geleverd die duurzamer zijn (qua emissies en kosten) dan de systemen die enkele jaren geleden door de 
ondernemer zijn aangevraagd. Bij het NGB zijn de procedures en onderzoeken met de toen voorhanden 
zijnde systemen 8 jaar geleden gestart; wijzigingen van stalsystemen binnen de lopende procedures zijn 
niet mogelijk. Deze starre en langlopende procedures vormen wel een dilemma waar we tegen aan 
lopen. 

Vraag 4. 
Is het college bereid om, over dit dilemma van onderzoek versus realisatie van het grootste IV bedrijf van 
Nederland, in gesprek te gaan met de gemeente Horst aan de Maas en de staatssecretaris? 

Antwoord 
Wij zijn voortdurend in gesprek met andere overheden over de balans tussen bedrijfsontwikkeling en 
omgeving. Zo wordt op landelijk niveau gewerkt aan het oprichten van een kennisplatform inzake 
veehouderij en volksgezondheid waahn de provincie participeert. Op dit moment zien wij echter geen 
noodzaak om over dit specifieke geval in gesprek te gaan met de gemeente Horst aan de Maas of de 
Staatssecretaris. 
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Bergen Lb., 12 maart 2014 

Vragen op grond van art. 38 RvO inzake dilemma onderzoek versus realisatie van het grootste Intensieve 

Veehouderij bedrijf (NGB) in Nederland 

met het verzoek deze door te leiden naar het College van Gedeputeerde Staten 

Geacht College, 

In Oost-Brabant en Noord-Limburg is eergisteren een groot onderzoek gestart naar de relatie tussen intensieve 
veehouderij en de gezondheid van mensen. Het is het eerste grootschalige, wetenschappelijke onderzoek ooit 
op dit gebied. Het betreft een vervolg op het oriënterend onderzoek uit 2011. Wanneer de uitkomsten van het 
onderzoek daartoe aanleiding geven wordt wet- en regelgeving aangepast. 

Het Kabinet heeft op 14 juni 2013 een standpunt bepaald over de omvang van de intensieve veehouderij en de 
schaalgrootte daarvan. Er staan ingrijpende maatregelen op stapel. Het Kabinet staat een integrale aanpak 
voor. Daarvan is onderdeel een begrenzing of beperking van de groei van de veehouderij waar dat nodig is. 
Volksgezondheid gaat een zeer prominente rol spelen. Er komt nieuwe regelgeving die provincies en 
gemeenten de mogelijkheid biedt om: 
1. De totale omvang van de veehouderij (totaal aantal koeien, kippen of varkens) in een bepaald gebied te 
maximeren, inclusief het totaal op slot zetten van een gebied 
2. de intensiteit van de veehouderij (bijvoorbeeld een maximaal aantal dieren per hectare) in een gebied te 
maximeren 
3. de grootte van een veehouderijlocatie (maximaal aantal dieren in een stal) in een gebied te begrenzen. 
Hiervoor wordt de Wet Dieren gewijzigd. 

Het NGB is het grootste (voorgenomen) IV bedrijf van Nederland. Bouwen van het NGB voordat het onderzoek 
is afgerond zou betekenen dat ingrijpen wanneer daartoe aanleiding is niet meer kan. Er zouden nu dan ook 
geen onomkeerbare besluiten moeten worden genomen. 

1. Oordeelt u met ons ook positief over het feit, dat dit groot onderzoek naar gezondheidseffecten 
plaatsvindt? 

2. De procedure loopt natuuriijk al, maar wat betekent het als in het onderzoek negatieve effecten 
worden aangetoond voor de volksgezondheid voor het Nieuw Gemengd Bedrijf? Welke risico's 
worden aangegaan, onder andere door u? 

3. Voelt het College dit dilemma ook? 



4. Is het college bereid om, over dit dilemma van onderzoek versus realisatie van het grootste IV 
bedrijf van Nederland, in gesprek te gaan met de gemeente Horst aan de Maas en de 
staatssecretaris? 
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