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Van:
Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 17:45
Aan: _staten; Statenlid, Werrij-Wetzels, M; Burlet, Ruud (Gedeputeerde); Housmans, Robert
(Gedeputeerde); Statenlid, Straus, KG; Statenlid, Caldenberg van, M; Statenlid, Baneke, PD;
Statenlid, Kuntzelaers, JJM; Statenlid, Vaessen, LAP; Statenlid, Franssen, RJH; Statenlid, Plusquin,
PSML; Statenlid, Fischer-Otten, AMJN; Pregled, Alexander
Onderwerp: AANVULLING mail onverantwoorde uitzondering geitenstop

Beste allen,
Tot onze grote ontsteltenis hebben wij onlangs vernomen dat Provinciale Staten voornemens is om terug te
komen op het besluit van de geitenstop van mei jongstleden. Hoe kan zoiets mogelijk zijn ???? Waar komt in
hemelsnaam het lef vandaan om op het door jullie ZELF genomen besluit voor de geitenstop terug te gaan
komen en opnieuw de gezondheid van de burgers in de waagschaal te gaan stellen ten behoeve van het
economische gewin van één boer ??? Welk gewetenloos persoon DURFT zoiets te bedenken ??? Het
kan NOOIT zo zijn dat economische belangen boven de volksgezondheid gaan !!!! Wat hier gebeurt is dat er van
de volksgezondheid van de mensen gewoon handelswaar wordt gemaakt.!! Vinden jullie dat nou zelf niet
schandalig ????

Het is gewoon mensonterend dat we jullie er nu opnieuw op moeten wijzen dat geiten betrekking hebbende
op een aanvraag van vóór de stop echt niet anders zijn dan de geiten van nu, na de
geitenstop. Verder moge ook duidelijk zijn dat de geiten van de betreffende familie echt geen speciale
eigenschappen bezitten zodat deze dieren geen risico’s voor omwonenden kunnen vormen. We mogen er toch
vanuit kunnen gaan dat de familie Schram-van der Pol de afgelopen jaren niet dusdanig verstoken is geweest van
communicatiemiddelen zodat zij niet hadden kunnen weten van alle commotie en reeds afgekondigde
geitenstops, vanwege de gezondheidsrisico’s die er aan het houden van geiten op een dergelijke schaal
verbonden zijn? Wanneer zij, dit alles wetende, er desondanks dan toch voor kiezen om de procedure voor de
vergunning van zo’n geitenhouderij op te starten, en hier zoveel geld in steken, is dat hun eigen risico en moeten
ze achteraf niet gaan lopen jammeren in de media Zij wisten voorop dat er in deze tijd - zolang er geen
duidelijkheid bestaat omtrent de genoemde gevaren voor de volksgezondheid - een hele grote kans zou bestaan
dat deze aanvraag afgewezen zou gaan worden. Wanneer je dan in deze tijd, met alle ophef en al de
reeds afgekondigd geitenstops toch je geld gaat steken in iets wat onder de huidige omstandigheden niet
levensvatbaar kan zijn, ben je naar onze mening echt niet goed bij je hoofd !! Dan komt het verlies geheel voor
je eigen rekening, eigen schuld !!
We nemen het degene(n) onder jullie die dit veroorzaakt heeft (hebben) dan ook BIJZONDER kwalijk dat we
deze discussie nu opnieuw moeten gaan voeren, zolang de oorzaken van de gevaren nog niet bekend zijn ! We
hopen dan ook dat het merendeel van de leden van PS toch genoeg gezond verstand mag hebben om te kiezen
voor de bescherming van de gezondheid van haar burgers !! Voor ons is de maat nu echt vol!! Mocht er
ondanks alle acties van onze kant onverhoopt toch het verkeerde besluit genomen worden en onze gezondheid
worden verkocht (want dat is hetgeen hier dreigt te gebeuren) zullen wij alle registers opentrekken om iedere
vorm van geleden schade, zowel op gebied van gezondheid als economisch, hoe klein ook op de provincie gaan
verhalen!
Nogmaals, de diverse rapporten liegen er niet om, dat staat helemaal los van de vraag wanneer de aanvraag
ingediend is geworden ! Er mag in gevallen zoals deze - waar de volksgezondheid in het gedrang is - nooit of te
nimmer naar een datum gekeken worden ! Wanneer de gezondheid in het geding is mag dit bij een dergelijke
aanvraag überhaupt geen enkele rol spelen !! Gezondheid gaat altijd voor, want, beste leden van
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We willen dan ook nogmaals - en hopelijk nu voor de LAATSTE keer - een dringend beroep op jullie doen om
jullie plicht te vervullen en de gezondheid van de burgers te beschermen, boven het economische gewin van een
boer die het blijkbaar nodig vindt om - in deze tijd - zijn geld te vergokken door te wedden op een blind paard !
Ten overvloede hieronder ook nog eens de mail van 23 mei jongstleden plus de tekst van het spreekrecht van
Dhr. Jos van de Sande, vooraanstaand deskundige op dit gebied.

Met vriendelijke groet,

Beste allen,
Via deze weg willen ook wij onze grote zorgen uiten over de mogelijke komst van een geitenhouderij
in Altweerterheide (gemeente Weert), en wel binnen 2 km afstand van de bebouwing. Zoals bij u
toch ook bekend moet zijn (zie eigenlijk ten overvloede een aantal links beneden) brengt zo'n bedrijf
een hoop serieuze gezondheidsrisico's voor omwonenden met zich mee, en wij vinden het dan ook
onacceptabel dat er mogelijk een dergelijk bedrijf binnen zo'n korte afstand gevestigd gaat
worden. Zoals u ook bekend moet zijn liegen de diverse onderzoeken en rapporten van RIVM en
meerdere GGD's er niet om (zie nogmaals de links beneden), en zijn er - niet voor niets - al heel veel
verboden op het vestigen en/of uitbreiden van geitenhouderijen gekomen (zie ook de links
beneden). We spreken hier niet over een paar dieren maar het gaat om bijna 1000 (!) exemplaren
binnen een hele korte afstand van een woonkern !
Wij vinden het dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat bij een dergelijk reëel gevaar voor de
volksgezondheid, er nog sprake kan zijn van een mogelijke ruime overgangsregeling voor bestaande
aanvragen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Hoe kan hier in godsnaam nog
over gesproken worden???? Het kan echt niet zo zijn dat geiten in Altweerterheide geen
gezondheidsrisico kunnen vormen, geiten hier zijn echt niet anders dan de geiten in andere delen
van het land. Zoals gezegd, het is niet voor niets dat er overal een geitenstop is afgekondigd (ook in
Limburg), een stop is een stop, zoiets wordt toch niet voor niets gedaan???
Het is gewoon absurd dat hier zoiets gebeurt zolang de onderzoeken nog lopen, en niet alle oorzaken
van de risico's op tafel liggen, terwijl wel degelijk vaststaat dat er een verband bestaat tussen het
houden van geiten op deze schaal, en het krijgen van bv diverse longaandoeningen. Dan hebben we
het nog niet eens gehad over een reële kans op mutaties van de Q-koorts bacterie (hetgeen
rampzalig zou zijn), die kunnen optreden bij het op deze schaal houden van geiten. Het is ronduit
schandalig dat hier de economische belangen van een ondernemer boven de bescherming van de
gezondheid van de burgers gesteld kunnen worden !! Hier wordt met de gezondheid van mensen
gespeeld, hetgeen - zoals u zult begrijpen - totaal onacceptabel is !! In wat voor wereld leven
we?? Ik mag toch hopen dat u zoiets niet op uw geweten zou willen hebben, wanneer (opnieuw) een
hoop mensen door een foutieve beslissing ernstig ziek gaan worden en erger (!) als u begrijpt wat ik
bedoel......
Ongeacht wanneer de aanvraag voor dit bedrijf ingediend is geworden, de risico's voor omwonenden
zijn en blijven even groot, zowel voor als na de aanvraag en de afkondiging van de geitenstop, en het
is gewoon onmogelijk dat de geiten betreffende deze aanvraag dan geen risico kunnen vormen
omdat deze aanvraag voor de stop is ingediend. Een dergelijke geitenhouderij vormde voorheen al
een gevaar en vormt nog steeds een gevaar. Het is dan ook absoluut niet te verteren dat bewoners

blootgesteld gaan worden aan elementen die een groot risico vormen voor de volksgezondheid ter
wille van de onverantwoordelijke expansiedrift van een veehouder, die blijkbaar alleen aan zijn
portemonnee denkt en niet aan de gevaren die hij met zo'n bedrijf vormt voor zijn omgeving. Een
normaal denkend iemand zou in deze tijd niet meer zo'n aanvraag indienen nu al deze gevaren toch
al langer bekend zijn. Er zitten al meer dan genoeg veehouderijen in de buurt met alles wat erbij
hoort, en daar past echt geen geitenboerderij meer bij die ongetwijfeld voor een hoop problemen
gaat zorgen ! (ter herinnering zie nogmaals de onderzoeken).
Wij willen u dan ook beleefd - doch met klem - verzoeken om als overheid hierin de
verantwoordelijkheid te nemen en de burgers tegen zo'n onverantwoordelijke actie te beschermen.
Kijk maar naar de aflevering van Zembla van donderdag 9 mei jongstleden, we hebben hier te maken
met een soortgelijk probleem en wat hier getoond wordt spreekt voor zich ! Wij willen heel graag
met veel plezier in Altweerterheide blijven wonen zonder ons iedere dag zorgen te hoeven maken
over extra gezondheidsrisico's veroorzaakt door uitbreiding van een boerenbedrijf, dat kan gewoon
NIET. Wij kunnen NIET onze gezondheid laten aantasten omdat iemand zo nodig een geitenfarm wil
beginnen ! Buiten zo'n geitenhouderij zijn er al meer dan genoeg elementen in ons milieu die een
negatieve invloed op de gezondheid van mensen hebben.
Wij hopen dat we u onze grote bezorgdheid hiermee hebben kunnen overbrengen, en verder hopen
we van ganser harte dat u als overheid zich goed bewust bent van alle gezondheidsrisico's en uw
inwoners hier niet aan gaat blootstellen, dit zou méér dan schandalig zijn (!), en dus in deze de enige
juiste beslissing én uw verantwoordelijkheid zal nemen om de gezondheid van de burgers nu - en in
de toekomst - te waarborgen.
Met vriendelijke groet,

https://www. llimbura.nl/aeitenstop-aeen-nieuwe-aeitenhouderiien-limburg?context=section-

I

https://www.ed.nl/eindhoven/advies-aad-geen-bewoning-in-twee-kilometer-rondgeitenhouderij~ab7f367d/
https://www.lliinbura.nl/nieuw-onderzoek-aeiten-veraroten-kans-op-lonaontstekina
https://www.rtlnieuws.nl/aezondheid/artikel/48496/omwonenden-van-geitenboerderiihebben-meer-kans-op-longontsteking
https://www.geldeiTander.nl/gennep/limburg-besluit-vanaf-2019-geen-nieuwegeitenhouderiien-erbii~-ac90df28/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Land en tuinbouw visserij/Geitenstop
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2018/iuli2018/geitenstop-uitbreiding-geitenhouderiien-lO-aeiten/
Enzovoort,enzovoort,enzovoort......

Geachte leden van Gemeenteraad van Weert

Weert, 05-06-2019

Mijn naam is Jos van de Sande, ik ben arts Maatschappij en Gezondheid en spreek vanuit het
Artsenforum Gezondheid, Natuur en Milieu, een forum dat in 2017 vanuit Brabant is ontstaan en
bestaat uit artsen die zich ernstig zorgen maken over de risico’s van de intensieve veehouderij voor de
volksgezondheid. Overigens ben Ik medisch adviseur van Q-uestion (de vereniging van Q-koortspatiënten).

Allereerst hartelijk dank voor uw uitnodiging om hier vanavond het woord te voeren.
De rapporten VGO 2 en VGO 3 en daarna ook nog de gespecificeerde onderzoeken
voor enkele provincies hebben de basis gelegd voor een voorlopige stop op de
geitenhouderij in 9 provincies. Na Limburg in december 2018 zijn dit jaar Flevoland
en Friesland nog gevolgd en onlangs is de stop hier in Limburg nog met een halfjaar
verlengd.
Vanuit de geitenhouderij is veel weerstand ontstaan op deze geitenstop, heel
begrijpelijk, maar tegelijkertijd hebben situaties waarin boeren al eerder een
vergunning hadden aangevraagd of waarin al dan niet reële toezeggingen waren
gedaan of waar boeren zogenaamd van rechtswege een vergunning hebben
ontvangen veel ongerustheid bij de bevolking veroorzaakt. Je zult maar extra
gezondheidsrisico moeten lopen omdat de gemeente een puinhoop maakt van de
vergunningverlening denk je als je de uitzending van Zembla van 9 mei hebt gezien.
(En dat komt helaas niet alleen in de gemeente Maasdriel voor!). Er zal maar mogelijk een
nieuwe vergunning doorgedrukt worden omdat zogenaamd de gezondheidssituatie
van de bevolking slechts op papier verbetert zoals mogelijk hier in Altweerterheide.
Dan voel je je als burger toch bekocht! Dit schaadt ernstig het vertrouwen van
burgers in de overheid.
En overigens komt die ongerustheid van de bevolking beslist niet alleen door de
ophef in de media over dit onderwerp maar ook doordat mensen in de omgeving van
geitenstallen zélf constateren dat er nogal wat dorpsgenoten in hun omgeving met
longklachten kampen, zo weet ik uit eigen ervaring. De Rijksoverheid had natuurlijk
al lang met maatregelen moeten komen. Maar de provincies hebben nu hun
verantwoordelijkheid genomen waarvoor hulde!
De weerstand uit de geitenhouderij leidt verder bij deze sector nogal eens een tot
verkeerde interpretatie van de wetenschappelijke inzichten Terwijl er in het
onderzoek ruim voldoende reden is om van een robuuste associatie tussen
geitenhouderij en gezondheid te spreken. Die relatie is namelijk in drie opvolgende
onderzoeken aangetoond over een periode van maar liefst 7 jaren (2010-2016). En
die relatie leidt hoe dan ook -voor die inwoners binnen die 2 kilometer van een
geitenstal wonen- tot een verhoogde kans op longontsteking van 20% - 50% en niet
slechts een paar procenten. U kunt het ook hoofdonderzoeker Prof. Heederik op
Zembla (in de uitzending van 9 mei jongstleden) horen zeggen. Ik moet die
verkeerde interpretaties helaas heel vaak uitleggen.

Als u hoort dat het aantal longontstekingen slechts enkele procenten gestegen is vanwege de
geitenhouderij dan klopt dat voor het geval dat we alle inwoners van de provincie in de noemer zetten.
Het probleem wordt dan weggemiddeld zoals ik dat noem. Maar we moeten het hier niet hebben over
het risico voor alle inwoners van de provincie. Het gaat om de inwoners die feitelijk het risico lopen en
tot 2 kilometer vanaf een geitenstal wonen: voor hén is de kans op longontsteking dus met 20% - 50%
gestegen.

Zo ontstaat er weer druk op de politiek om toch uitbreidingsruimte te scheppen
voor de geitenhouderij ... echter op het verkeerde moment! De veroorzakende
boosdoener van de longontsteking is helaas -ondanks uitgebreid onderzoek- nog niet
gevonden. Dat betekent dat boeren -ook al zouden ze het graag willen- nu
onmogelijk voorzorgen kunnen nemen om het meest actuele gezondheidsrisico
weg te nemen namelijk die kans op een longontsteking. Het is dan ook sowieso niet
aan te bevelen om op dit moment uitbreidingen van het aantal dieren toe te staan.
Zelfs niet als extra voorzieningen voor andere gezondheidsbedreigingen misschien
positief zouden kunnen uitvallen. Achteraf zou dat namelijk wel eens een hele
verkeerde investering kunnen zijn geweest. Wij moeten wachten tot nader
onderzoek meer helderheid verschaft en werkelijke preventie mogelijk maakt!
De afwijkingsmogelijkheid -zoals dat in het Statenvoorstel heet- om uitbreidingen
van het aantal dieren toe te laten lost voor ons actuele gezondheidsprobleem
niets op en werkt mogelijk zelfs averechts!
Die stop op de geitenhouderij is er dus niet voor niets gekomen. Er is sprake van een
flink extra gezondheidsrisico voor omwonenden binnen de 2 kilometer van een
geitenstal. Onze gezondheid heeft daarom recht op een complete voorlopige stop op
de geitenhouderij! Een gemeente die nu een uitbreiding toestaat laat willens en
wetens het economisch belang van een enkeling prevaleren boven de gezondheid
van haar burgers. En bovendien: als we verkeerd investeren heeft deze
“gecontroleerde uitbreidingsruimte” voor onze gezondheid niets opgeleverd en
brengt het toegenomen aantal dieren alleen meer negatieve consequenties voor
onze gezondheid met zich mee! Dus nu geen alternatieven die in de toekomst tot
meer dieren kunnen leiden in de directe omgeving van onze bevolking.
Overigens ben ik van mening dat u als gemeentebestuur samen met Rijk en
Provincie nu absoluut de grenzen moet gaan bepalen t.a.v. de hele veehouderij in de
nabijheid van onze bevolking en dat oude vergunningen die meer dan twee jaar niet
benut worden moeten worden ingetrokken. We moeten voorkomen dat onze
volksgezondheid nog meer onder druk komt te staan door de steeds grotere
concentratie van dieren op een steenworp afstand van onze burgers! Een bestuur
moet overigens niet allereerst handelen naar de letter maar naar de geest van de
wet. Anders zullen burgers in de toekomst steeds vaker het openbaar bestuur bij de
rechter ter verantwoording roepen.
Dank voor uw aandacht.

