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Geacht College 
 
In 2017 heeft u de raad geïnformeerd middels een memo1 plus kaart over gezondheidsrisco’s in relatie 
tot veehouderijen. In dat memo wordt onder andere gesteld: “     de overheid een grootschalig onderzoek 
laten uitvoeren naar de gezondheid van omwonenden van veehouderijen. De belangrijkste resultaten zijn dat er 
rond pluimveehouderijen en geitenhouderijen iets meer longontstekingen voorkomen.” 
 
Ook heeft u in dat memo aangegeven dat kopers van een kavel op De Grassen, dan wel personen die 
een optie hebben, middels een brief zullen worden geïnformeerd. 
 
Recentelijk is een rapport van het RIVM2 uitgekomen waarin nader wordt in gegaan op de risico’s 
voor omwonenden van veehouderijen. In deze richtlijn wordt gesproken over afstandsgrenzen van 250 
meter ten aanzien van veehouderijen en 2.000 meter voor geitenhouderijen. 
 
Vorenstaande vormt voor ons aanleiding voor de volgende vragen. 
 
1. Kunnen wij een afschrift ontvangen van de brief waarmee u kopers etc. van kavels op De Grassen 

heeft geïnformeerd omtrent de gezondheidsrisico’s die er bestaan ? 
 

2. Heeft u kopers van bijvoorbeeld het plan Victoria op soortgelijke wijze geïnformeerd? Indien 
ontkennend, waarom niet? 

 
3. Informeert u (aspirant) kopers van kavels, waarvoor gezondheidsrisico’s bestaan, vooraf of 

achteraf? Indien ontkennend, waarom niet? 
 

4. Heeft u m.b.t. Plan Victoria de GGD om een advies gevraagd voor wat betreft mogelijke 
gezondheidsrisico’s? Indien ontkennend, waarom niet? 
 
 
 

                                                 
1 Memo B&W 30-11-2017, Odw: gezondheid in relatie tot veehouderijen 
2 GGD richtlijn medische milieukunde (veehouderij en gezondheid) 2020-0092 
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5. Welke consequenties heeft deze richtlijn voor de nog vast te stellen bestemmingsplannen, 
bijvoorbeeld De Grassen en voor de andere uitbreidingslocaties welke (ruim) binnen ca 2.000 meter 
van een veehouderij liggen? 
 

6. Welke consequenties verbindt u aan het feit dat er, in plaats van iets meer longontstekingen zoals u 
in bovengenoemd memo stelt, 25% of meer kans op longontsteking bestaat op een afstand van 2 tot 
1,5 km van een dergelijke geitenhouderij en een nog groter wordend risico naarmate de afstand naar 
een geitenhouderij kleiner wordt? 
 

7. In de richtlijn wordt gesteld dat terughoudend moet worden omgegaan met de opvang van 
gevoelige groepen binnen een afstand van 250 meter van veehouderijen en twee kilometer van 
geitenhouderijen. Terughoudend moet daarbij, volgens de richtlijn, worden begrepen als niet doen 
tenzij. Mag daaruit worden afgeleid dat in de nog te bebouwen delen van De Grassen de facto geen 
dan wel beperkte mogelijkheden bestaan voor de vestiging van bijvoorbeeld kinderopvang, 
ouderenopvang en mogelijk ook scholen? 

 
In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
met vriendelijk groet, 

 
F. van der Lee 
Fractievoorzitter Heusden Transparant 


