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Aan:  de leden van de raad  

Van: college van Heusden 

Datum: 30 november 2017 

Onderwerp: gezondheid in relatie tot veehouderijen 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: informatie (algemeen) 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

In Noord-Brabant wonen veel mensen in de buurt van een veehouderij. Sommigen van hen vragen 

zich af of het ongezond is om in de buurt van een veehouderij te wonen. Om daarover duidelijkheid te 

krijgen heeft 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 in en vlakbij de gemeente Heusden 

bevinden zich pluimveebedrijven en geitenhouderijen.  

 

Oorzaak 

De oorzaak van dit verhoogd risico is nog onbekend. Wel is duidelijk dat er geen verband is met de Q-

koorts. Op dit moment doet het RIVM verder onderzoek naar de oorzaak van de verhoogde kans en 

de maatregelen die hiertegen eventueel genomen kunnen worden. Vanwege de onduidelijkheid over 

de oorzaak heeft de provincie Noord-Brabant in juli jl. een bouwstop voor geitenhouderijen 

afgekondigd. Als over de oorzaken meer bekend is, kan de provincie de bouwstop heroverwegen. 
 

In de gemeente Heusden vallen het grootste deel van Vlijmen, een deel van Haarsteeg, geheel 

Giersbergen, Doeveren en een deel van Heesbeen binnen de cirkel van 2 kilometer rondom 

geitenhouderijen (zie bijgaande kaart). Ook de nieuwbouwlocaties De Grassen en een deel van 

Victoria in Haarsteeg vallen in de genoemde zone. 

 

Informeren 

Omdat het onze verantwoordelijkheid is om inwoners te informeren over de mogelijke 

gezondheidsrisico’s, zodat mensen een eigen afweging kunnen maken, informeren we hen actief. Op 

de informatiepagina Nu & Morgen en de website van de gemeente plaatsen we een bericht.  

 

De mensen die een kavel op De Grassen hebben gekocht of nog in optie hebben, worden per brief 

geïnformeerd. Ook de ontwikkelaars van De Grassen en Victoria en de initiatiefnemer van Het 

Gastenhuis dat binnenkort in De Grassen wordt gebouwd, informeren we met een brief. 

 

Omdat het hier een gezondheidsrisico betreft, verwijzen we in alle gevallen naar GGD Hart voor 

Brabant voor meer informatie. Zij zijn autoriteit op dit gebied en kunnen mensen op een goede manier 

informeren over dit onderwerp. 



Geitenhouderij, straal 2km

Kippenhouderij, straal 1km

De auteursrechten van de grootschalige basiskaart Nederland (GBKN) en de kadastrale kaart berusten bij de Staat der Nederlanden. Krachtens dit auteursrecht mogen de gbkn en de kadastrale gegevens niet
aan derden ter beschikking worden gesteld. Voor eventueel blijkende onvolledigheden of onjuistheden wordt door de gemeente Heusden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaard.

schaal:

projectnr.:

datum:

Kippenhouderij en Geitenhouderijen

Gemeente Heusden

-

nvt

28-11-2017


