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Beste meneer Kleian,
 
In antwoord op uw brief van 3 november 2020 vindt u hieronder de beantwoording 
van uw schriftelijk gestelde vragen over de gezondheidsaspecten van 
veehouderijen in relatie tot woongebieden.

Vraag 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?

Antwoord 
Een afschrift van de informatiebrief voor kavelkopers is bijgevoegd. 

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

Antwoord 
De ontwikkeling en verkoop van Victoria gebeurt door ontwikkelende partijen. Wij 
hebben de ontwikkelende partijen  bij de start van de verkoop van fase 1 van 
Victoria op 1 december 2017 een informatiebrief ter beschikking gesteld met het 
verzoek deze  te delen met de (aspirant)kopers. Uit navraag bij hen blijkt echter dat 
zij dit nog niet hebben gedaan. Zij hebben toegezegd deze actie alsnog op te 
pakken en (aspirant)kopers te informeren. Overigens dient daarbij te worden 
opgemerkt dat de woningen van fase 1 net buiten de invloedscirkel van 2 km 
liggen.

Vraag 3
Informeert u (aspirant) kopers van kavels, waarvoor gezondheidsrisico’s bestaan, 
vooraf of achteraf? Indien ontkennend, waarom niet?

Antwoord 
In lijn met de gekozen werkwijze bij De Grassen en plan Victoria zullen wij 
(aspirant)kopers en betrokken ontwikkelaars vooraf informeren. We leggen in het 
geval van ontwikkelaars de informatieplicht door aan deze ontwikkelaars om hun 
(aspirant)kopers over alle relevante aspecten van de betreffende ontwikkeling te 
informeren, waaronder eventuele gezondheidsrisico’s.

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

Antwoord 
In de periode van de opstelling van het plan Victoria tot en met vaststelling van het 
bestemmingsplan door de raad was bij ons nog niet bekend dat er sprake kon zijn 
van een verhoogd gezondheidsrisico binnen een straal van 2 km ten opzichte van 
een geitenhouderij. Dit beeld c.q. deze kennis is pas later verkregen. Om deze 
reden is er bij het plan Victoria geen advisering door de GGD geweest.
Vanaf het moment dat deze verhoogde gezondheidsrisico’s bij ons bekend waren, 
is actie ondernomen om potentiële bewoners te informeren over de risico’s. 
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Hierbij is het goed om te beseffen dat het plan Victoria al bestaande bouwtitels 
omvatte en in die zin gelijk geschaard moet worden met bestaande woningen. 
Daarmee gelden vanaf het moment van vaststelling van het bestemmingsplan voor 
deze woningen dezelfde uitgangspunten als voor bestaande woningen binnen een 
straal van 2 km ten opzichte van een geitenhouderij. Een groot deel van de kern 
Vlijmen valt hieronder. Hiervoor geldt bewustmaking van de risico’s maar geen 
uitsluiting van bewoning c.q. van aanwending van de bestaande 
gebruiksmogelijkheden.

Vraag 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?

Antwoord 
Voor een goede ruimtelijke ordening zal voor De Grassen en andere 
uitbreidingslocaties projectgebonden onderzoek worden gedaan naar de relatie 
tussen de voorgenomen ontwikkeling van het betreffende project, de 
gezondheidseffecten en de in de omgeving gevestigde veehouderij. De 
onderzoeksresultaten zullen worden betrokken bij de planvorming. De GGD zal in 
de voorfase van de planvorming ook worden betrokken.

Vraag 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?

Antwoord 
De door u aangehaalde GGD-richtlijn voor veehouderijen en gezondheid geeft voor 
ons op dit moment geen aanleiding om voor bestaande woningen en bouwtitels 
andere keuzes te maken of een ander standpunt in te nemen. Voor wat betreft 
nieuwe plannen verwijzen we naar de beantwoording van vraag 7. 

Vraag 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?

Antwoord 
In de voorbereiding van plannen voor de vervolgfase van De Grassen hebben wij 
eerder al een extern deskundig bureau opdracht gegeven om specifiek voor de 
ontwikkeling van De Grassen onderzoek te doen naar de relatie tussen De 
Grassen, gezondheidseffecten en de in de omgeving gevestigde geitenhouderij. 
De resultaten van dit onderzoek zijn nu nog niet bekend, maar de resultaten zullen 
uiteraard worden betrokken bij de planvorming. In afwachting van de 
onderzoeksresultaten kunnen we nog geen uitspraken doen over de mogelijke 
gevolgen voor de gebiedsinvulling. De GGD wordt in de voorfase van de 
planvorming ook betrokken.
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Met vriendelijke groet, 

het college van Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

Bijlage:
 Brief voor aspirantkopers van een kavel in De Grassen
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AANTAL BIJLAGEN: 

DATUM: 

VERZ. 

Linda van Rossum 

2 
5 december 2017 
5 december 2017 

Beste heer, mevrouw, 

U heeft een kavel gereserveerd in De Grassen. We sturen u deze mail omdat deze 
kavel gelegen is binnen 2 kilometer van een geitenhouderij. 

Omdat sommige mensen zich afvragen of het ongezond is om in de buurt van een 
veehouderij te wonen, heeft het RIVM in opdracht van het Rijk een grootschalig 
onderzoek uitgevoerd naar de gezondheid van omwonenden bij veehouderijen. 
Een van de resultaten van dit onderzoek is dat rond pluimveehouderijen en 
geitenhouderijen iets vaker longontsteking voor blijkt te komen. 

Voor geitenhouderijen blijkt een verhoogde kans op longontsteking binnen een 
straal van 2 kilometer. De oorzaak hiervan is nog onbekend. Wet is duidelijk dat er 
geen verband is met de Q-koorts. Omdat niet duidelijk is welke maatregelen 
genomen kunnen worden, geldt er nu — uit voorzorg — een bouwstop voor 
geitenhouderijen. Op dit moment doet het RIVM verder onderzoek naar de oorzaak 
van de verhoogde kans en de maatregelen die hiertegen eventueel genomen 
kunnen worden. 

Er verandert niets aan uw positie. U kunt de kavel gewoon kopen en bebouwen. 
loch kunnen we ons voorstellen dat deze brief vragen bij u oproept. Als die vragen 
over gezondheid gaan kunt u contact opnemen met GGD Hart voor Brabant, Team 
Gezondheid Milieu en Veiligheid, telefoon: 0900-3 68 68 68 /e-mail: 

Ook op de website van GGD Hart voor Brabant vindt u meer informatie over dit 
onderwerp. Ook in bijgaande brochure van het RIVM — 'Veehouderij en 
gezondheid omwonenden' — vindt u meer informatie. 

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. 
Indien LI daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar 
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 
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Voor vragen over de aankoop van uw kavel kunt u contact opnemen met Yvonne 
Vos van de gemeente Heusden, telefoon: (073) 513 17 89 / e-mail: 
dekavelwinkelheusden.n1  

We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het college van Heusden, 

Yvonne Vos 
Mogelijkmaker 
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