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1.

Inleiding

De gemeente Horst heeft G G D Limburg-Noord (GGD) gevraagd om een gezondheidsadvies op te
stellen in relatie tot de vergunningaanvragen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in L O G Witveld te
Horst. Het betreft een gezondheidkundige risicobeoordeling van het voorgenomen initiatief op de
aspecten geur, fijn stof en biologische agentia. Het gezondheidsadvies dient betrekking te hebben op
de directe omgeving van het N G B , inclusief de omliggende kernen Grubbenvorst, Lottum, Melderslo
en Horst.
In de opdrachtverstrekking staat beschreven dat de G G D de rapportages kan verkrijgen via de
website http://www.limburq.nl met behulp van de zoekfunctie ' N G B ' .

In hoofdstuk 2 treft u een korte beschrijving aan van de voorgenomen bedrijfsactiviteit. In hoofdstuk 3
wordt de beschrijving en conclusie weergegeven van de gezondheidkundige evaluatie op de
verschillende aspecten. De conclusies worden nogmaals kort samengevat in hoofdstuk 4. In hoofdstuk
5 zijn de gebruikte literatuurbronnen vermeld.
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2.

Omschrijving voorgenomen bedrijfsactiviteit

Voor de risicobeoordeling is gebruik gemaakt van de literatuurbronnen welke verkregen zijn via de
website http://www.limburq.nl met behulp van de zoekfunctie ' N G B ' (zie verder hoofdstuk 5).
Het voorgenomen initiatief betreft een combinatie van bedrijven waarin het houden van varkens en
pluimvee samen gaat met mestverwerking en energie opwekking. Het is de bedoeling een maximale
kringloopsluiting te behalen door alle mest uit de intensieve veehouderij te verwerken in een Bio
Energie Centrale (BEC). Het betreft het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB).
Het N G B bestaat uit drie initiatieven, binnen twee inrichtingen:
•
Varkenshouderij Heideveld (gesloten varkensbedrijf);
•
Pluimveehouderij met slachterij Kuijpers Kip;
•
Bio Energiecentrale Maashorst (BEC); een installatie voor de verwerking van de
geproduceerde organische reststromen afkomstig van onder andere het varkens- en het
pluimveebedrijf
Tussen de initiatieven vindt uitwisseling plaats van afval- en grondstoffen, warmte en energie. De
pluimveehouderij met slachterij en de B E C vormen samen één inrichting.
Het voorkeursalternatief is als volgt beschreven [3]:
•
Uitbreiding bestaande varkensbedrijf (Heideveld - Laagheide 9), waar 6508 vleesvarkens
traditioneel worden gehuisvest. Na uitbreiding ontstaat een gesloten varkensbedrijf en bestaat
de nieuwe situatie uit [9]:
o 5 stallen voor huisvesting van in totaal 10.836 biggen;stalsysteem ( R A V code)
D1.1.15.4.1 en 2 B W L 2009.12, dat wil zeggen gecombineerd luchtwassysteem welke
de ammoniak- en geuremissie met 8 5 % en de fijn stofemissie met 80% reduceert
o
1 stal voor huisvesting van 20.580 vleesvarkens; D3.2.15.4.2 B W L 2009.12
o
1 stal voor:
•
600 kraamzeugen; D1.2.17.4 B W L 2009.12, dat wil zeggen gecombineerd
luchtwassysteem welke de ammoniak- en geuremissie met 8 5 % en de fijn
stofemissie met 80% reduceert
•
2436 guste- en dragende zeugen; D1.3.12.4 B W L 2009.12
•
45 dekberen; D2.4.4 B W L 2009.12
•
720 opfokzeugen; D3.2.15.4.2 B W L 2009.12
•
432 biggen; D1.1.15.4.2 B W L 2009.12
•
Nieuw op te richten pluimveebedrijf (Kuijpers Kip - Witveldweg 35) met [7]:
o
1.059.840 vleeskuikens ondergebracht in 16 afdelingen (etagesysteem met mestband
en strooisel); R A V code E5.8 icm E5.4 ; BWL2006.13 + B W L 2007.08.V2, dat wil
zeggen chemische luchtwassysteem welke een ammoniakreductie van 90%, een
geurreductie van 4 0 % en een fijn stofreductie van 3 5 % toegepast
o 74.448 vleeskuiken ouderdieren ; R A V code E4.1 icm E4.6 ; groepskooien met
chemisch luchtwassysteem (BWL 2009.23 + B W L 2007.08.V2)
o De slachterij (4000 kuikens/uur); de lucht van de slachterij wordt afgezogen en
behandeld in dezelfde luchtwasser als de stallen met een geurreductie van 4 0 %
o Opmerking: vier locaties in Noord-Brabant worden beëindigd tbv deze nieuwe locatie
•
Oprichting bio-energiecentrale; installatie voor de vergisting en compostering van mest en
andere organische meststromen, waarbij duurzame energie en warmte wordt geproduceerd.
De B E C verwerkt de mest uit zowel het varkensbedrijf als het pluimveebedrijf mogelijk op
termijn aangevuld met andere (organische) reststromen. Transport van de reststromen vanaf
het pluimveebedrijf vindt plaats door middel van transportbanden en leidingen. De mest van
het varkensbedrijf gaat vervoerd worden per ondergrondse leiding (vervoer per as). Alle
activiteiten vinden binnen plaats. De hallen waar opslag en verwerking plaatsvindt worden op
onderdruk gehouden en afgezogen lucht word behandeld in een biofilter

Deze bedrijfsactiviteit is MER-plichtig, omdat de omvang van de oprichting groter is dan 3000
vleesvarkens, 900 zeugen en groter dan 85.000 mesthoenders (vleeskuikens en ouderdieren).
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Het plangebied is gelegen in de gemeente Horst aan de Maas, in een zogenaamd
LandbouwOntwikkelingsGebied Witveldweg in Horst aan de Maas (LOG). Binnen dit L O G ligt een
tweetal locaties waar de ontwikkelingen zullen plaatsvinden.
Locatie 1 betreft het varkensbedrijf en ligt aan de Laagheide 9 te Grubbenvorst (gemeente Horst aan
de Maas). De locatie wordt globaal begrensd door de Losbaan en de Denenweg in noordelijke richting
en de Witveldweg in zuidelijke richting.
Locatie 2 ligt op een perceel dat globaal wordt begrensd door de Rijksweg A73 in zuidelijke richting en
de Witveldweg in noordelijke richting.
De gemeente heeft in de gebiedsvisie vastgesteld dat binnen L O G Witveld maximaal plaats is voor de
nieuwvestiging van 6 intensieve veehouderijen, naast de reeds aanwezige bedrijven in het gebied.

De woonkern Sevenum ligt ten zuidwesten van de perceelsgrens van het plangebied op 3.524 km. De
woonkern Hegelsom ligt op 2.475 kilometer ten westen. De woonkern Horst ligt op 1.003 kilometer ten
noordwesten. De woonkern Melderslo ligt op 1.344 kilometer ten noord noordwesten. De woonkern
Lottum ligt op 3.214 kilometer ten noordoosten en de woonkern Grubbenvorst ligt op 1.755 kilometer
ten zuidoosten van perceelsgrens van het plangebied (inclusief fietspad)[11].
Als de uitstulping waarbinnen het fietspad is gesitueerd wordt weggelaten dan zijn de afstanden van
de woonkernen tot het plangebied (waarbinnen ook daadwerkelijk IV-vestiging en/of uitbreiding
mogelijk is), te weten Sevenum op 3.643 kilometer, Hegelsom op 3.114 kilometer, Horst op 1.685
kilometer, Melderslo op 1.344 kilometer, Lottum op 3.214 kilometer en Grubbenvorst op 1.755
kilometer [12]. Zie bijlage 1.
Volgens informatie van de gemeente is in het voorontwerp bestemmingsplan L O G Witveldweg één
woning als burgerwoning bestemd (mail wisseling 14 maart 2012). Er zijn 4 burgerwoningen gelegen
op een afstand van 250 meter tot het plangebied (informatie gemeente, mail d.d. 19 april 2012)
Het inwoneraantal in de woonkernen Grubbenvorst, Lottum, Melderslo en Horst bedraagt
respectievelijk 4887, 2042, 2056 en 12827 (inclusief inwoners in het buitengebied van de kernen).
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3.

Gezondheidkundige evaluatie

In de intensieve veehouderij speelt naast de kans op ontstaan van infectieziekten die van dieren op
mensen overdraagbaar zijn (zoönosen), het vrijkomen van stoffen zoals ammoniak en fijn stof, met
daaraan gebonden allerlei biologische agentia (bacteriën, virussen en endotoxinen), een belangrijke
rol bij het optreden van gezondheidseffecten in de omgeving. Daarnaast speelt geur een belangrijke
rol in de hinderbeleving van omwonenden.
Aan de hand van de beschikbare rapportages wordt een risicobeoordeling gemaakt van het N G B met
daarbij aandacht voor de blootstelling aan geurbelasting en fijn stof (met biologische agentia
als MRSA en endotoxinen).
W e hebben geen GezondheidsEffectsScreening ( G E S ) uitgevoerd. Het specifiek toepassen van het
instrument G E S heeft in deze situatie geen toegevoegde waarde. Een G E S is zinvol indien de exacte
locatie van een nieuw te vestigen bedrijf nog niet helemaal vast staat (met andere woorden als er nog
keuzemogelijkheden zijn). Bij de risicobeoordeling hanteert de G G D wel modules uit de G E S .

3.1 Geur
3.1.1 Beschrijving rapporten
De gemeente Horst aan de Maas heeft geen eigen normen voor geur vastgesteld. De gemeente
hanteert de in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) opgenomen maximale geurbelastings normen
(voorgrondbelasting) van 14 O U / m voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom en
maximaal 3 O U / m voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom.
Bij deze risicobeoordeling hebben wij dan ook gebruik gemaakt van de wettelijk vastgestelde normen.
3

3

Tevens is de achtergrondbelasting (de cumulatieve belasting door geur uit stallen) beschreven.
De geurhinder ten gevolge van de B E C is eveneens beschreven, hiervoor gelden andere
toetsingskaders [3]. De pluimveeslachterij wordt in het geuronderzoek als een afzonderlijke bron
beschouwd voor het berekenen van de geurbelasting. Alle lucht van de pluimveeslachterij wordt
middels een chemische luchtwasser behandeld alvorens dit naar de buitenlucht emitteert. Er wordt
uitgegaan van 10.000 O U / m (worst-case situatie) [4].
3

In de M E R is de voorgenomen activiteit (voorkeursalternatief) beschreven. De referentiestudie betreft
de huidige situatie en autonome ontwikkeling.
In de vigerende situatie (varkensbedrijf) hebben zes adressen een (voorgrond)belasting hoger dan 14
OU/m (variërend van 14 tot 23 O U / m ; adressen zijn gelegen rondom het varkensbedrijf). De
geurbelasting van de andere geurgevoelige objecten in het buitengebied en in de bebouwde kom
voldoet wel aan de wettelijke normen.
In de nieuwe situatie hebben deze adressen een belasting lager dan de wettelijke norm van 14 O U / m
(variërend van 9.1 tot 13.9 OU/m ) [3].
Ook voor de nieuwe situatie van het pluimveebedrijf zijn er geen adressen waar de wettelijke normen
worden overschreden. Het adres welke het meest in de nabijheid van het bedrijf ligt heeft een
(voorgrond)belasting van 12 O U / m , een ander adres een belasting van 5.6 O U / m en de andere
adressen hebben een belasting welke lager is dan 3 O U / m [3].

3

3

3

3

3.1.2 Gezondheidkundige toetsing
De G G D gebruikt bij de gezondheidsbeoordeling van geurbelasting veroorzaakt door intensieve
veehouderijen een module uit de G E S .
Het waarnemen en waarderen van geur verschilt per persoon. Geur kan hinder veroorzaken. In veel
situaties hangt (sterke) geur ook samen met andere klachten zoals depressie, minder diep
ademhalen, moeheid en verminderde kwaliteit van leven, verstoring van gedrag of activiteiten zoals
slechte ventilatie, niet graag thuis zijn of naar buiten gaan.
Voor de gezondheidsbeoordeling van geurbelasting veroorzaakt door intensieve veehouderijen,
gebruikt de G G D het percentage (ernstig) gehinderden veroorzaakt door één bron. De toelaatbare
geurbelasting op geurgevoelige objecten ligt daarbij op 6 odour units per individueel bedrijf. Deze
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waarde is afkomstig uit de module intensieve veehouderij en geur van de Gezondheidseffectscreening
(GES) en wordt door de G G D gebruikt als signaalwaarde. Een hogere belasting aan geur dan 6
O U / m geeft voor omwonenden een ongewenste gezondheidsbelasting, omdat er naast de
geurbelasting eveneens hindereffecten, zoals moeheid, depressie en gedragsverandering kunnen
gaan optreden.
Opmerking: 1 O U / m is de concentratie geurstoffen die door een gemiddeld persoon nog net kan
worden geroken.
3

3

3.1.3 Conclusie geur
De voorqrondbelastinq is de geurbelasting op een geurgevoelig object veroorzaakt door 1
veehouderij.
1

De geurberekening van de bestaande cq aangevraagde vergunning (nieuwe situatie, V K A )
varkenshouderij [9, 10, 14] is uitgevoerd met V-stacks en levert de volgende resultaten op:
In de directe omgeving van het bedrijf is gelegen:
1. Adressen binnen de bebouwde kom (geldende geurnorm van 3 OU/m ):
Geurbelasting (bestaande Geurbelasting
Adressen
(aangevraagde
vergunning) in O U / m
vergunning) in O U / m
1.1
Bebouwde kom Horst
0.8
2.0
1.5
Bebouwde kom Melderslo
0.5
Bebouwde kom Grubbenvorst 0.6
0.4
Bebouwde kom Lottum
0.5
2

3

3

3

essen buiten de bebouwde kom geldende geurnorm van 14 OU/m ):
Geurbelasting (bestaande Geurbelasting
Adressen
(aangevraagde
vergunning) in O U / m
vergunning) in O U / m
7.5
4.3
Witveldweg 55 (B*)
Losbaan 1a (B- no. 31)
17.8
9.8
6.4
Losbaan 1
9.2
Losbaan 3 ( B - no. 43)
13.9
21.8
14.2
9.1
Losbaan 6 ( B - no. 46)
Hoogheide 10
16.9
11.3
Losbaan 7 (B - no. 47)
22.0
13.0
Losbaan 5
23.5
12.8
4.1
Witveldweg 66 (B)
6.8
3.3
Witveldweg 75 - X
5.1
7.2
4.8
Denenweg 33
6.8
4.6
Denenweg 29 (B)
7.7
6.0
Denenweg 23 (B)
7.4
5.2
Denenweg 21
4.5
Denenweg 19 (B)
6.4
*B: burgerwoning (volgens informatie gemeente - mailwisseling dd 20 april 2012)
Opmerking: 9 van de 15 bovengenoemde adressen zijn burgerwoningen.
3

3

3

De voorgrondbelasting is van belang voor het bepalen van de verwachte hinder omdat uit onderzoek is
gebleken dat de geurhinder als gevolg van de voorgrondbelasting hoger is dan als gevolg van de
achtergrondbelasting, bij gelijke belastingen. Als vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting bepalend is voor de
hinder als de voorgrondbelasting meer dan de helft van de achtergrondbelasting bedraagt.
V-stacks is een verspreidingsmodel. Het rekenresultaat is de geurbelasting op in de omgeving gelegen
geurgevoelige objecten. Om de geurbelasting te berekenen, worden gegevens ingevoerd over het bedrijf
(bronnen) en de omliggende geurgevoelige objecten (receptoren).
In de ministeriële regeling bij de Wet geurhinder en veehouderij, de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is
het gebruik van V-Stacks vergunning verplicht gesteld (artikel 2, lid 1 Rgv).
1

2
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De geurberekening (uitgevoerd voor de dierverblijven; geen geurberekening voor de gehele inrichting)
uit zowel de vergunning aanvraag pluimveebedrijf [7], als de aanvullende berekening op basis van
V K A [8, 9, 16] is uitgevoerd met V-stacks en levert de volgende (worst case) resultaten op:
In de directe omgeving van het pluimveebedrijf is gelegen:
1. Adressen binnen de bebouwde kom (geldende geurnorm van 3 OU/m ):
Adressen
Geurbelasting
(aangevraagde
vergunning) in O U / m
0.4
Grens Horst
0.2
Grens Melderslo
Grens Grubbenvorst
0.3
3

3

3

2. Adressen buiten de bebouwde kom (geldende geurnorm van 14 O U / m )
Adressen
Geurbelasting
(aangevraagde
vergunning) in O U / m
Witveldweg 30 (in plangebied)
5.6
Witveldweg 33 (in plangebied)
13.0
Horsterweg 70 (buiten plangebied)
1.5
4.9
Horsterweg 80 (buiten plangebied)
Opmerking: bovengenoemde adressen zijn geen burgerwoningen.
3

Bij de toekomstige situatie zijn er van de 9 burgerwoningen 3 geurgevoelige objecten gerapporteerd
met een geurbelasting hoger dan 6 O U / m afkomstig van het varkensbedrijf (van respectievelijk 9.1 tot
13.0 OU/m ). Deze geurgevoelige objecten bevinden zich in de directe nabijheid van de nieuwe
inrichting.
Bij de toekomstige situatie is er 1 geurgevoelig object (geen burgerwoning) gerapporteerd met een
geurbelasting hoger dan 6 O U / m afkomstig van het pluimveebedrijf (13.0 OU/m ). Dit geurgevoelig
object grenst aan de nieuwe inrichting.
Opmerkingen:
•
De (voorgrond)geurbelasting op de woonkernen Horst, Melderslo, Grubbenvorst en Lottum
bedraagt voor het varkensbedrijf 0.4-1.5 O U / m en voor het pluimveebedrijf 0.2-0.4 O u / m .
3

3

3

3

3

De cumulatieve geurbelasting (achtergrondbelasting) is de geurbelasting op een geurgevoelig object
ten gevolge van intensieve veehouderijen rondom de projectlocatie. De gemeente Horst heeft het
veehouderijbestand bepaald op basis van de verleende vergunningen rondom de planlocatie,
peildatum februari 2011, welke leiden tot 100 veehouderijen.
De adressen (o.a. Losbaan, Denenweg, Witveldweg en Hoogheide) waarbij de geurbelasting van
zowel de huidige als het voorkeursalternatief (toekomstige locatie) bepaald zijn liggen in de directe
nabijheid en/of in de projectlocatie. Hier geldt de geurnorm van 14 O U / m .
3

V-stacks is een verspreidingsmodel. Het rekenresultaat is de geurbelasting op in de omgeving gelegen
geurgevoelige objecten. Om de geurbelasting te berekenen, worden gegevens ingevoerd over het bedrijf
(bronnen) en de omliggende geurgevoelige objecten (receptoren).
In de ministeriële regeling bij de Wet geurhinder en veehouderij, de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is
het gebruik van V-Stacks vergunning verplicht gesteld (artikel 2, lid 1 Rgv).
3
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Adressen buiten de bebouwde kom ((geldende geurnorm van 14 O U / m )
Geurbelasting
Geurbelasting (huidige
Adressen
(aangevraagde vergunning
situatie) in O U / m
- V K A ) in O U / m
10.86
10.76
Witveldweg 30
6.70
6.87
Witveldweg 24
12.40
15.84
Losbaan 1a (B- no. 31)
11.94
13.41
Losbaan 1
13.64
16.11
Witveldweg 33
9.32
10.48
Sintelweg 4
12.78
14.99
Witveldweg 68 (B)
12.78
14.99
Witveldweg 66 (B)
9.14
8.18
Sintelweg 1
9.44
8.38
Horsterweg 86
9.72
8.36
Witveldweg 70 (B)
7.31
Denenweg 29a (niet bekend)
9.63
9.34
7.06
Denenweg 29 (B)
7.60
9.80
Denenweg 22 (B)
14.34
23.40
Losbaan 7 (B no. 47)
14.90
Losbaan 6 (B no.46)
18.96
25.71
15.81
Losbaan 5
16.96
25.80
Losbaan 3 (B no.43)
8.88
10.56
Denenweg 23 (B)
11.28
9.08
Denenweg 21
21.10
24.16
Hoogheide 10
*B: burgerwoning (volgens informatie gemeente - mailwisseling dd april 2012)
Opmerking: 10 van de 21 gerapporteerde adressen zijn burgerwoningen.
3

3

Bij de toekomstige situatie is bij de 10 gerapporteerde burgerwoningen de geurbelasting hoger dan 6
OU/m .
Conform de indeling handleiding Wgv is de beoordeling van het leefklimaat op geringe afstand van de
randen van de woonkernen goed (4-8 O U / m , met 5-10% hinder) tot zeer goed (1-3 O U / m , met <5%
hinder) [14].
Opmerking: omdat er op woonkern niveau geen kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn is de
gehanteerde indeling van de Wgv aangehouden.
3

3

3

Aanvullend is de geurbelasting van de omgeving (op een geurgevoelig object) rondom de bronnen
(binnen het N G B , inclusief inpandige activiteiten van de mestbewerkingsinstallatie onder onderdruk)
berekend met het Nieuw Nationaal Model ( N N M ) (gebruikmakend van de bronkenmerken zoals
geuremissie, emissieduur en omgevingskenmerken).
Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de contour van 2.6 O u / m (als 98-percentiel, de
streefwaarde voor woningen binnen de bebouwde kom) geen aaneengesloten woonbebouwing is
gelegen. Binnen de contour van 12.1 O U / m (als 98-percentiel, streefwaarde voor woningen buiten de
bebouwde kom) is geen woning gelegen.
De woonkernen Grubbenvorst, Horst en Lottum hebben een geurbelasting welke lager is dan 1.2
O U / m bedraagt. De geurbelasting voor de woonkern Melderslo varieert van 1.2 tot lager dan 2.6
O U / m [4].
Opmerking: in dit onderzoek zijn de rondom de planlocatie gelegen intensieve veehouderijen niet
meegenomen.
4

3

3

3

3

Nieuw Nationaal Model is een verspreidingsmodel. Het betreft een 'lange termijn' berekening, welke op
verschillende roosterpunten de immissieconcentratie berekent. Het rekenresultaat is de geurbelasting op in de
omgeving gelegen geurgevoelige objecten. Om de geurbelasting te berekenen, worden gegevens ingevoerd over
het bedrijf (bronnen) en de omliggende geurgevoelige objecten (receptoren).
In de ministeriële regeling bij de Wet geurhinder en veehouderij, de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is
het gebruik van V-Stacks vergunning verplicht gesteld (artikel 2, lid 1 Rgv).
4
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De G G D gebruikt bij de gezondheidsbeoordeling van geurbelasting veroorzaakt door intensieve
veehouderijen een module uit de G E S . In tabel 1 wordt een inschatting van de feitelijke hinder
weergegeven welke optreedt bij verschillende geurbelastingen.
Tabel 1: G E S - s c o r e indeling geur
P98 concentratie
(OU/m ) V-stacks
0-1
1-5
5-6
>6

P98
concentratie
(ge/m )

Hinder (%)

Ernstige hinder
(%)

GES-score

Milieugezondheidkwaliteit

0-5
5-20
20-25
>25

o
0-3
3-5
>5

1
3
4

Goed
Vrij matig
Matig
Onvoldoende

3

3

0-1

1-7
7-10
>10
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RESUMEREND:
•
In de huidige situatie is er voor het pluimveebedrijf geen voorgrondbelasting berekend (omdat er
geen inrichting is gevestigd).
•
Bij de voorgenomen activiteit zijn er van de 9 burgerwoningen 3 gerapporteerd met een
voorgrond geurbelasting van meer dan 6 O U / m afkomstig van het varkensbedrijf. Deze
geurgevoelige objecten bevinden zich in de directe nabijheid van de nieuwe inrichting. Op basis
van bovenstaande score-indeling is vanaf 6 O U / m bij meer dan 2 5 % van de blootgestelden
hinder en bij meer dan 5% ernstige hinder te verwachten. Het verwachte absolute aantal
gehinderden bedraagt op basis van de 3 gerapporteerde geurgevoelige objecten (uitgaande van
4 personen woonachtig per locatie) tenminste 3 personen. De milieugezondheidkwaliteit van
deze 3 locaties is zowel in de huidige als in de toekomstige situatie geclassificeerd als
onvoldoende ( G E S score 6)
•
Bij de voorgenomen activiteit is er geen geurgevoelig object (geen burgerwoning) gerapporteerd
met een geurbelasting van meer dan 6 OU/m afkomstig van het pluimveebedrijf. Dit
geurgevoelig object grenst aan de nieuwe inrichting.De milieugezondheidkwaliteit van deze
locatie in de toekomstige situatie geclassificeerd als onvoldoende ( G E S score 6).
•
Bij beide voorgenomen activiteiten zijn geen geurgevoelige objecten aanwezig met een
voorgrond geurbelasting van meer dan 6 O U / m in de woonkernen Horst, Melderslo,
Grubbenvorst en Lottum. De voorgrond geurbelasting varieert van 0.3-1.5 O U / m . De
milieugezondheidkwaliteit van de woonkernen is in de toekomstige situatie geclassificeerd als
goed ( G E S score 1)
•
Bij de toekomstige situatie bedraagt de cumulatieve geurbelasting (van alle binnen het N G B
geuremitterende activiteiten) voor de woonkernen Grubbenvorst, Horst en Lottum minder dan
1.2 O U / m . De cumulatieve geurbelasting voor de woonkern Melderslo varieert van 1.2 tot
minder dan 2.6 O U / m .
•
De cumulatieve geurbelasting (achtergrondbelasting) is de geurbelasting op een geurgevoelig
object ten gevolge van intensieve veehouderijen rondom de projectlocatie. De gemeente Horst
heeft het veehouderijbestand bepaald op basis van de verleende vergunningen rondom de
planlocatie, peildatum februari 2011, welke leiden tot 100 veehouderijen. Op basis van de
indeling handleiding Wgv is de beoordeling leefklimaat op geringe afstand van de randen van de
woonkernen is goed (4-8 O U / m , met 5-10% hinder) tot zeer goed (1-3 O U / m , met <5% hinder).
•
De ontwikkeling van andere veehouderijen in het L O G Witveld kan invloed hebben op de
achtergrondbelasting.
•
Opmerking: er is geen toetsingkader voor de beoordeling van cumulatieve effecten van
geurhinder uit stallen en een B E C . In het onderzoek van P R A zijn algemene streefwaarden
gebruikt.
3

3

3

3

3

3

3

3
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3.2 Luchtkwaliteit - fijn stof
3.2.1 Beschrijving rapporten
In de huidige situatie is er reeds een varkensbedrijf aan de Laagheide gevestigd. Op de beoogde
locatie van het pluimveebedrijf, de slachterij en het B E C is in de huidige situatie geen inrichting
gesitueerd [5].
In de huidige situatie (2011) wordt de luchtkwaliteit bepaald door de achtergrondconcentratie, de
lokale bijdrage van bedrijven en wegverkeer.
De achtergrondconcentratie fijn stof in het plangebied bedraagt voor P M 1 0 24.3-26.2 ug/m (exclusief
aftrek voor zeezoutcorrectie van 3 ug/m (dat wil zeggen fijn stof van natuurlijke oorsprong) [5].
3

3

De emissiebronnen voor fijn stof afkomstig van het varkensbedrijf bestaan uit luchtwassers van de
stalen, Warmte-Kracht-Koppeling (WKK)-installatie, loader/trekker en transportbewegingen.
De emissiebronnen voor fijn stof afkomstig van het pluimveebedrijf bestaan uit luchtwassers van de
stallen en transportbewegingen.
Vanaf 11 juni 2011 geldt voor P M 10 een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 40
ug/m en de 24-uursgemiddelde concentratie van 50 ug/m die maximaal 35 dagen per jaar mag
worden overschreden.
In de nieuwe wetgeving is opgenomen dat er niet getoetst cq geen beoordeling van de luchtkwaliteit
op bedrijfsterreinen, inclusief de (eigen) bedrijfswoning uitgevoerd hoeft te worden.
De luchtkwaliteit moet alleen bepaald (gemeten/berekend) worden op plaatsen waar significante
blootstelling plaatsvindt.
3

3

De lange termijn immissiesituatie rond het N G B (directe bijdrage N G B ) is berekend met behulp van
het Nieuw Nationaal Model voor de verspreiding van luchtverontreiniging [5].
Er zijn 28 immissiepunten beschreven, welke zich bevinden op de terreingrens aan de noordzijde van
het plangebied, een aantal in het plangebied en een aantal circa 200 meter ten zuiden van de
terreingrens van het plangebied.
Er zijn 28 immissiepunten beschreven waarbij de jaargemiddelde concentratie varieert van 21.9
(Horsterweg 70) tot 24.8 (Witveldweg 37) ug/m . De achtergrondconcentratie bij deze 28
immissiepunten varieert van 21.6 tot 22.9 ug/m .
Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uursgemiddelde concentratie P M 10 bedraagt ten hoogste
15 dagen. De maximale P M 10-concentratie toename vanwege het N G B bedraagt 1.9 ug/m .
3

3

3

Tevens is voor de 28 immissiepunten de cumulatie voor fijn stof berekend (NGB, verkeer en
achtergrondconcentratie). De jaargemiddelde concentratie varieert van 21.9 tot 24.9 ug/m . Het aantal
overschrijdingsdagen van de 24-uursgemiddelde concentratie PM10 bedraagt ten hoogste 15 dagen.
3

De voorgenomen activiteit leidt tot extra fijn stof belasting door het type bedrijvigheid en de
bijbehorende transportbewegingen. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de voorgenomen activiteit
buiten de grens van de inrichting de jaargemiddelde concentratie van 40 ug/m (grenswaarde) niet
overschrijdt. De voorgenomen activiteit leidt tot een fijn stof concentratie (cumulatie) van 24.9 ug/m .
3

3

In de aan de G G D beschikbaar gestelde rapportages is geen doorrekening naar P M
concentratie
opgenomen.
Ervan uitgaande dat bij intensieve veehouderij de emissie van P M grofweg gelijkgesteld kan worden
aan 30% van de PM10-emissie. De secundaire P M ontstaat doordat geëmitteerd N H in de
atmosfeer wordt omgezet in NH -deeltjes.
Op basis van de bovenstaande aanname is bij de huidige achtergrondconcentratie de jaargemiddelde
concentratie P M 6.9 ug/m .
Op basis van bovenstaande aanname is, bij het voorkeursalternatief, de jaargemiddelde concentratie
P M 7.5 ug/m .
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2 5

2 5
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3
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3.2.2 Gezondheidkundige toetsing
Voor het beoordelen van gezondheidseffecten van fijn stof zijn zowel de hoeveelheid fijn stof als ook
de grootteverdeling en samenstelling van fijn stof van belang.
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Stof is een verzamelnaam voor deeltjes in de lucht met verschillende grootte en van diverse
chemische samenstelling. De samenstelling is afhankelijk van de bron van het fijn stof (natuurlijke
oorsprong, landbouw, verkeer etc). Veehouderijen dragen lokaal bij aan een extra toename aan fijn
stof.
De bijdrage aan de lokale luchtkwaliteit verschilt per staltype, aantal dieren en diersoort.
Fijn stof afkomstig van stallen met een grootte tussen P M 5 - P M , kan o.a. endotoxinen bevatten. Dit
zijn stoffen, bacteriefragmenten, die vooral in hoge concentraties in de stallen zelf en bij
veevoerproductie voorkomen.
Voor fijn stof wordt aangenomen dat er geen drempelwaarde kan worden aangegeven waaronder
geen gezondheidseffecten zullen optreden. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) hanteert een
gezondheidkundige advieswaarde van 20 ug/m .
2i

10

3

Op 11 juni 2008 is de nieuwe EG-richtlijn luchtkwaliteit in werking getreden. Deze nieuwe richtlijn
bevat grens- en streefwaarden voor P M . Vanaf 2010 moet voldaan worden aan de grenswaarde
voor de jaargemiddelde P M -concentratie van 25 ug/m .
2 5
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2 5

3.2.3 Conclusie fijn stof
Op basis van de bij de G G D beschikbare informatie leidt de voorgenomen activiteit tot een geringe
extra belasting van omliggende woningen.
In onderstaande berekeningen (met gebruikmaking van o.a. emissiepunten, uittreesnelheid) is
uitgegaan van een achtergrondconcentratie van 23.2 ug/m (inclusief zeezoutcorrectie).
Bij het voorkeursalternatief is de jaargemiddelde concentratie fijn stof 24.9 ug/m (cumulatie).
Zowel de norm van 40 ug/m als het aantal overschrijdingsdagen van 35 (van het 24-uursgemiddelde
van 50 ug/m ) van de grenswaarde wordt in de huidige als toekomstige situatie niet overschreden.
3

3

3
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Ervan uitgaande dat bij intensieve veehouderij de emissie van P M , grofweg gelijkgesteld kan worden
aan 30% van de PM10-emissie bedraagt in de huidige situatie de jaargemiddelde concentratie P M
6.9 ug/m en bij het voorkeursalternatief de jaargemiddelde concentratie P M 7.5 ug/m .
In zowel de huidige als toekomstige situatie wordt de Europese norm (25 ug/m ) niet overschreden.
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De G G D gebruikt bij de gezondheidsbeoordeling van fijn stof een module uit de G E S . In tabel 2 wordt
een inschatting gegeven van de milieugezondheidkwaliteit welke optreedt bij verschillende
jaargemiddelde concentraties.
Tabel 2: G E S - s c o r e indeling voor P M

2 5

en P M

1 0

Jaargemiddelde
PM2.5-concentratie
(ug/m )
<2
2-9
10-14

Jaargemiddelde
PM10-concentratie
(ug/m )
<4
4-19
20-29

GES-score

Milieugezondheidkwaliteit

2
3
4

15-19
20-24
25-29
>30

30-34
35-39
40-49
>50

5
6
7
8

Redelijk
Vrij matig
Matig, overschrijding EU
streefwaarde
Zeer matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende
Zeer onvoldoende

3

3

De toetsing aan de jaargemiddelde grenswaarde luchtkwaliteit voor PM-| van 40 ug/m heeft geen
gezondheidkundige basis. Het is niet mogelijk om een gezondheidkundige conclusie te trekken over
de fijn stof emissie van de voorgenomen activiteit. De samenstelling van fijn stof van veehouderijen is
anders dan van verkeersemissies. Fijn stof van veehouderijen bevat relatief meer grotere deeltjes dan
verkeersemissies. Bekend is dat de vroegtijdige sterfte door fijn stof vooral samenhangt met de fractie
fijn stof kleiner dan P M . Hoewel P M gezondheidkundig als meest relevant wordt beschouwd heeft
ook de fractie tussen P M en P M effecten op de gezondheid.
Op basis van de beschikbare informatie leidt in deze situatie de voorgenomen activiteit (inclusief de
inzet van maatregelen, zoals gecombineerde luchtwassers, om de extra bijdrage aan de fijn stof
concentratie afkomstig van intensieve veehouderijen zoveel mogelijk te beperken), toch tot een extra
3
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1 0
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belasting van fijn stof (toename van de jaargemiddelde fijn stof concentratie) op de omliggende
woningen.
Op basis van bovenstaande classificatie kan geconcludeerd worden dat de milieugezondheidkwaliteit
in zowel de huidige als toekomstige situatie geclassificeerd wordt als matig ( G E S score 4).
Omdat fijn stof ook onder de grenswaarde effecten op de gezondheid van de mensen heeft, is het
advies emissie van fijn stof zoveel mogelijk te beperken.
Om de extra bijdrage aan de fijn stof concentratie afkomstig van intensieve veehouderijen zoveel
mogelijk te beperken kunnen allerlei technieken (maatregelen), zowel binnen de stallen als in de
overdracht naar buiten, ingezet worden zoals o.a. gecombineerde luchtwassers.
Bovengenoemde maatregelen worden in het voorkeursalternatief meegenomen.

3.3 Biologische agentia
3.3.1 Beschrijving
Biologische agentia zijn micro-organismen en andere dragers van plantaardige of dierlijke herkomst.
Ze kunnen grofweg worden onderverdeeld in levende organismen of micro-organismen, zoals
bacteriën, virussen en schimmels, en stoffen of structuren die afkomstig zijn van levende of dode
organismen, zoals endotoxines.
Endotoxines zijn stukjes celwand van gram-negatieve bacteriën. Zij worden niet actief door de bacterie
uitgescheiden, maar komen vrij wanneer de bacterie beschadigd raakt of doodgaat. Blootstelling kan
leiden tot ademklachten en griepachtige verschijnselen.
Zoönosen zijn besmettelijke ziekten die van dieren op de mens overgedragen worden.
Microorganismen veroorzaken de infecties en zijn te verdelen in verschillende typen: bacteriën,
virussen, parasieten, prionen, schimmels en gisten. Per diersoort kunnen verschillende ziekten
voorkomen die via de lucht verspreiden naar mensen, via direct contact tussen dier en mens, via
voedsel of via vectoren (zoals muggen en teken).
Antibiotica-resistentie
Antibiotica zijn nodig bij de bestrijding van bacteriële infecties bij mens en dier. De laatste decennia is
er een toename van resistentie van bacteriën, terwijl er bijna geen nieuwe antibiotica meer worden
ontwikkeld die deze infecties kunnen bestrijden.
Met name op plekken waar veel dieren bij elkaar verblijven, veel dieren worden verplaatst en waar
veel antibiotica worden gebruikt kunnen resistente bacteriën ontstaan en zich makkelijk verspreiden.
Recent is uit onderzoek gebleken dat ook in oppervlaktewater en slib in veeteeltrijk gebied hoge
percentages bacteriën voorkomen die resistent zijn tegen een of meerdere antibiotica [17].
3.3.2 Gezondheidkundige aspecten
Uit onderzoek blijkt dat op 250 meter afstand nog verhoging van endotoxinen zijn gemeten rondom
intensieve veehouderijen. Er is op dit moment nog geen beoordelingskader om de effecten op de
gezondheid te kwantificeren, zoals bijvoorbeeld acceptabele concentraties in de buitenlucht of
afstanden tot bebouwing. De Gezondheidsraad is gevraagd om een beoordelingskader op te stellen
over gezondheidsrisico's voor de bevolking van blootstelling aan verschillende micro-organismen en
endotoxinen afkomstig uit de veehouderij [18].
Het risico voor omwonenden ligt vooral bij de via de lucht overdraagbare agentia. In stallen kunnen
deze concentraties in de lucht zeer hoog zijn. Uit onderzoek is bekend dat blootstelling aan microorganismen in stallen kan leiden tot verergering van luchtwegklachten, zoals daling van de longfunctie
en toename klachten van niet-allergische astma. Het is niet bekend of licht verhoogde concentraties
van bepaalde biologische agentia rond stallen in de woonomgeving kunnen leiden tot zichtbare
effecten op de gezondheid. Daar zijn tot op dit moment te weinig gegevens over bekend. Ook zijn de
fijn stofconcentraties niet direct te vertalen naar niveaus van biologische agentia aan de fijn
stofdeeltjes.
De via lucht overdraagbare micro-organismen kunnen zich hechten aan fijn stof. Verspreiding ervan
buiten de stallen is o.a. afhankelijk van bedrijfshygiëne, type stalsysteem en samenstelling van
dierg roepen.
De zoönosen die via direct contact worden overgedragen zijn met name van belang voor de
gezondheid van de veehouder en mensen die met dieren in aanraking komen.
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De voedseloverdraagbare ziekten worden veroorzaakt door ziektekiemen die op of in het voedsel
zitten. Voedseloverdraagbare ziekten zijn veelal te voorkomen door goede controle tijdens het
productieproces en door goede keukenhygiënemaatregelen te hanteren (het vlees of de vis goed te
verhitten en melk niet rauw te drinken).
Als laatste zijn er nog zoönosen die via vectoren zoals muggen en teken worden overgedragen.
Met name de eerste twee hierboven aangegeven categoriën zijn van belang voor deze beoordeling.
De risico's van via voedsel en vectoren overdraagbare micro-organismen zijn voor iedereen min of
meer gelijk en niet gekoppeld aan de nabijheid van bedrijven. Hieronder worden enkele zoönosen
nader besproken in relatie tot de geplande activiteiten in het gebied L O G Witveld/NGB.
Pluimvee
Via de lucht overdraagbare aandoeningen
Sommige zoönosen bij pluimvee worden via de lucht overgedragen zoals influenza en psittacose. Van
influenza bestaan verschillende typen. Bij pluimvee kan de aviaire influenza, ook wel vogelgriep
genoemd, voorkomen. Influenza kan verspreiden via de lucht naar andere bedrijven, zoals in 2003 in
Nederland gebeurde bij de uitbraak van de hoogpathogene (erg besmettelijke) H7N7. Veel personen
die met ziek pluimvee in aanraking waren gekomen, kregen zelf ook klachten. Infectie van
omwonenden is niet aangetoond. In de zomer van 2011 zijn er in Nederland pluimveebedrijven
besmet met laagpathogene (weinig besmettelijk) influenza. Het waren veelal bedrijven met vrije
uitloop. Het pluimvee komt zo in aanraking met uitwerpselen van wilde watervogels die
vogelgriepvirussen bij zich kunnen dragen. Daarom bevelen we binnenhuisvesting van pluimvee en
varkens aan.[19]
Uit onderzoek van het IRAS naar 'effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van
omwonenden' is aangetoond dat mensen die in de buurt wonen van pluimveebedrijven vaker een
longontsteking hebben. Waardoor dit wordt veroorzaakt is niet bekend, maar kan samenhangen met
de fijn stofemissie met daaraan gebonden endotoxinen. Dit wordt momenteel verder onderzocht.
Psittacose komt vooral voor bij siervogels, maar kan ook voorkomen bij pluimvee.
Psittacose wordt bij mensen steeds vaker vastgesteld.
Direct contact of voedselqerelateerd
Andere zoönosen worden vooral overgebracht via voedsel of direct contact met pluimvee zoals E. coli,
Campylobacter, salmonella, vlekziekte en multiresistente bacteriën zoals E S B L en M R S A . E S B L en
M R S A worden hieronder apart besproken, onder antibioticaresistentie.
Varkens
Via de lucht overdraagbare aandoeningen
Bij varkens kan influenza via de lucht overgedragen worden op mensen. Varkens kunnen een
mengvat zijn voor verschillende typen influenza. Hierdoor bestaat het risico dat er een nieuw
influenzavirus ontstaat. Daarom bevelen we aan om varkens en pluimvee niet op één bedrijfslocatie of
op aangrenzende bedrijven te huisvesten.
Direct contact of voedselqerelateerd
Andere zoönosen die bij varkens voorkomen worden via voedsel of direct contact overgebracht zoals
hepatitis E, salmonella, tricinella, varkensspoelworm, Campylobacter en de veegerelateerde M R S A .
Toxoplasmose kan voorkomen bij varkens die buiten lopen.
Antibioticaresistentie
Veegerelateerde M R S A
Veegerelateerde M R S A wordt gevonden bij varkens, kalveren, paarden en pluimvee en personen die
veel in contact komen met deze dieren (agrariërs, dierenartsen, slachthuispersoneel). M R S A dragerschap is over het algemeen niet gevaarlijk, gezonde personen merken er meestal niets van.
Maar patiënten met een verminderde weerstand kunnen ernstige M R S A-infecties krijgen die moeilijk
te behandelen zijn.
De veegerelateerde M R S A kan via de ventilatoren verspreiden in de omgeving tot ongeveer 150 m. Er
zijn echter nog geen aanwijzingen dat dit leidt tot dragerschap bij omwonenden [20].
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Onduidelijk of afstanden tussen varkensbedrijven een rol spelen, vooral het aankopen van dieren
vormt een risico, andere transmissieroutes o.a. via besmette mensen, ongedierte en besmette
voorwerpen.
ESBL
E S B L staat voor extended spectrum betalactamase producerende bacteriën (ESBL). Deze groep
bacteriën behoort tot de gewone darmbewoners van mens en dier (bijv E. coli), zonder dat
dieren/mensen hier ziek van zijn. Het gaat om bacteriën die een enzym produceren dat bepaalde
antibiotica (penicillines en cefalosporines) onwerkzaam kan maken. Zij kunnen hun resistentie tegen
antibiotica overdragen op andere bacteriën. Voedsel speelt een belangrijke rol in de overdracht van
deze bacterie van dier naar mens.
Naast de toename van ESBL-producerende bacteriën in de darmflora van de mens, zien we de
afgelopen jaren ook een toename van ESBL-producerende bacteriën bij voor voedsel geproduceerde
dieren, vooral bij vleeskuikens. Vleeskuikenhouders hebben een hoger risico om drager te zijn [21].
Het is onbekend welke bijdrage dieren hebben aan de totale hoeveelheid ESBL-producerende
bacteriën bij mensen. Er zijn geen gegevens over de gezondheidsrisico's in relatie tot afstand tot een
besmet bedrijf. Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar E S B L .
3.3.3 Conclusie biologische agentia
Er is geen wettelijk kader en er is nog veel onderzoek gaande.
De belangrijkste transportwegen zijn via de lucht en het direkte contact met dieren en hun produkten,
waarbij vooral personen werkend op of wonend in de direkte nabijheid van de bedrijven risico lopen in
contact te komen. Voor de woonkernen is er gezien de afstanden geen sprake van een verhoogd
risico. In de plannen voor het N G B is rekening gehouden met bovenstaande door het werken met
gesloten systemen, luchtbehandeling en compartimentering van de bedrijven, waardoor overdracht
van binnen naar buiten en omgekeerd beperkt wordt.
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4.

Samenvatting conclusies

In onderstaande worden de belangrijkste conclusies op een rijtje gezet, te weten:
Het voorgenomen initiatief betreft een combinatie van bedrijven waarin het houden van varkens en
pluimvee samen gaat met mestverwerking en energie opwekking. Het is de bedoeling een maximale
kringloopsluiting te behalen door alle mest uit de intensieve veehouderij te verwerken in een Bio
Energie Centrale (BEC). Het betreft het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB).
•
•

Volgens informatie van de gemeente is in het voorontwerp bestemmingsplan van 9 maart 2012,
L O G Witveldweg één woning als burgerwoning bestemd
De G G D hanteert als signaal(toets)waarde voor geurbelasting 6 O U / m . Een hogere belasting
aan geur dan 6 O U / m geeft voor omwonenden een ongewenste gezondheidsbelasting, omdat
er naast de geurbelasting eveneens hindereffecten, zoals moeheid, depressie en
gedragsverandering kunnen gaan optreden
Bij de voorgenomen activiteit zijn van de 9 gerapporteeerde geurgevoelige objecten, zijnde
burgerwoningen, 3 aanwezig met een voorgrond geurbelasting van meer dan 6 O U / m
afkomstig van het varkensbedrijf. Deze geurgevoelige objecten bevinden zich in de directe
nabijheid van de nieuwe inrichting. Op basis van bovenstaande score-indeling is vanaf 6 O U / m
bij meer dan 2 5 % van de blootgestelden hinder en bij meer dan 5% ernstige hinder te
verwachten. Het verwachte absolute aantal gehinderden bedraagt op basis van de 3
geurgevoelige objecten (uitgaande van 4 personen woonachtig per locatie) tenminste 3
personen. De milieugezondheidkwaliteit van deze 3 locaties is zowel in de huidige als in de
toekomstige situatie geclassificeerd als onvoldoende ( G E S score 6)
Bij de voorgenomen activiteit is 1 geurgevoelig object (geen burgerwoning) aanwezig met een
voorgrond geurbelasting van meer dan 6 O U / m afkomstig van het pluimveebedrijf. Dit
geurgevoelig object grenst aan de nieuwe inrichting. De milieugezondheidkwaliteit van deze
locatie in de toekomstige situatie geclassificeerd als onvoldoende ( G E S score 6)
Bij beide voorgenomen activiteiten zijn geen geurgevoelige objecten aanwezig met een
voorgrond geurbelasting van meer dan 6 O U / m in de woonkernen Horst, Melderslo,
Grubbenvorst en Lottum. De voorgrond geurbelasting varieert van 0.3-1.5 OU/m3. De
milieugezondheidkwaliteit van de woonkernen is in de toekomstige situatie geclassificeerd als
goed ( G E S score 1)
Bij de toekomstige situatie bedraagt de cumulatieve geurbelasting (alleen initiatief) (rekening
houdend voor de woonkernen Grubbenvorst, Horst en Lottum minder dan 1.2 O U / m . De
cumulatieve geurbelasting voor de woonkern Melderslo varieert van 1.2 tot minder dan 2.6
OU/m .
Bij de toekomstige situatie wordt het leefklimaat op geringe afstand van de randen van de
woonkernen, van de cumulatieve geurbelasting (rekening houdend met initiatief inclusief aantal
vergunningverleende veehouderijen rondom de projectlocatie) op geringe afstand van de
randen van de woonkernen geclassificeerd als goed (4-8 OU/m3, met 5-10% hinder) tot zeer
goed (1-3 OU/m3, met <5% hinder) (conform indeling handleiding Wgv). Het absolute aantal
gehinderden varieert (rekening houdend met 5-10% hinder) voor de woonkern Grubbenvorst
244-488, Lottum 102-204, Melderslo 102-205 en Horst 641-1282.
De achtergrond geurbelasting, op de woonkernen, wordt voornamelijk bepaald door de het
totaal aantal veehouderijen in omgeving (gemeente Horst).
Het is niet mogelijk om een gezondheidkundige conclusie te trekken over de fijn stof emissie
van de voorgenomen activiteit. De voorgenomen activiteit leidt tot een extra belasting van fijn
stof op de omliggende woningen. Op basis van de gehanteerde classificatie kan geconcludeerd
worden dat de milieugezondheidkwaliteit in zowel de huidige als de toekomstige situatie gelijk
blijft en als matig wordt beoordeeld. De waarden blijven binnen de gehanteerde bandbreedte en
leiden ook in de toekomstige situatie tot een gelijke classificatie. Omdat fijn stof ook onder de
grenswaarde effecten heeft op de volksgezondheid, is het advies emissie van fijn stof zo veel
mogelijk te beperken
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De oprichting van het initiatief levert een minimaal extra risico op voor de bevolking van de
woonkernen ten aanzien van het aspect fijn stof en geur.
De oprichting van het initiatief levert geen risico op voor de bevolking van de woonkernen ten
aanzien van de biologische agentia.
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De volgende aandachtspunten verdienen continue aandacht, o.a. hygiënemaatregelen,
professionele expertise, goede bedrijfsvoering en actief handhavingsbeleid op het functioneren van
de luchtwassers (door middel van digitale controle).
Voorzorgsprincipe hanteren, dat wil zeggen binnen een straal van 250 meter van de planlocatie
geen gevoelige bestemmingen bouwen.

Het meetstation, van de Provincie Limburg, welke is opgericht voor fijn stof metingen (PM10 en
PM2.5) blijft de komende 5 jaar operationeel. Het meetstation staat op het Hoogheide in de
gemeente Horst aan de Maas.

18

5.

Gebruikte literatuurbronnen

De gebruikte literatuurbronnen zijn via de website http://www.limburq.nl verkregen met behulp van de
zoekfunctie ' N G B ' .
1.

Startnotitie nieuw gemend bedrijf Horst aan de Maas - Knowhouse Fresh Innovations,
Arcadis, 13 oktober 2006
2. Samenvatting Milieu Effect Rapportage - Nieuw Gemengd Bedrijf - Horst aan de Maas Milieueffectrapport-samenvatting. Knowhouse. 28 september 2010
3. Nieuw gemengd bedrijf - Horst aan de Maas - Milieueffectrapport, Knowhouse, 12 juli 2010 ;
inclusief alle bijlagen
4. Geuronderzoek Nieuw Gemengd Bedrijf te Horst aan de Maas, P R A Odournet, juni 2010
5. Luchtkwaliteitsonderzoek nieuw gemengd bedrijf Horst aan de Maas, Knowhouse, 27
september 2010
6. Nijdam & Van Dam, 2011. Informatieblad Intensieve Veehouderij en Gezondheid - Update
2011
7. Aanvraagvergunning Wet Milieubeheer - Kuijpers onroerend goed B V Witveldweg 35 5971
N S Grubbenvorst, Geling advies, 27-09-2010
8. Bijlage 16b - output V-stacks kippen, 29 januari 2011
9. Aanvraag Milieuvergunning Varkenshouderij, 29 september 2010
10. Bijlage 16a - output V-stacks varkens, 29 januari 2011
11. Info gemeente Horst (M. Bouwmans) nav vraag van G G D inzake afstanden (inclusief
'uitstulping' (aan te leggen fietspad) tot plangebied en voorontwerp bestemmingsplan L O G
Witveldweg (15 maart 2012)
Begin april 2012 zijn de volgende literatuurbronnen ter beschikking gekomen (stonden voor 1 april niet
op de website http://www.limburq.nl):
12. Info gemeente Horst (M. Bouwmans) nav vraag van G G D inzake afstanden tot plangebied en
voorontwerp bestemmingsplan L O G Witveldweg (10 april 2012)
13. Nieuw Gemengd Bedrijf te Horst aan de Maas - toetsingsadvies over het milieueffectrapport
en de aanvulling daarop. Commissie voor de milieueffectrapportage, 21 juni 2011
14. Aanvulling M E R N G B nav concept toetsingsadvies commissie M E R . Knowhouse BV, 25
februari 2011
15. Revisievergunning Wet Milieubeheer. Heideveld. Ontwerpbesluit 15 november 2011.
16. Oprichtingsvergunning Kuijpers Onroerend Goed B V te Grubbenvorst (gemeente Horst aan
de Maas) - ontwerpbesluit 10/26185 dd 15 september 2011
Literatuurbronnen biologische agentia:
17. Geofox-Lexmond. Antibiotica in bodem. Dec 2009
18. Brief adviesaanvraag beoordelingskader risico's veehouderij
http://www.rijksoverheid.ni/documenten-en-publicaties/brieven/2011/11/18/briefadviesaanvraagbeoordelingskader-risico-s-veehouderij.html
19. Nijdam & Van Dam, 2011. Informatieblad Intensieve Veehouderij en Gezondheid - Update
2011.
20. G G D Nederland-werkgroep intensieve veehouderij en gezondheid, van Cleef BA, Verkade E J ,
Wulf MW, Buiting A G , V o s s A, Huijsdens X W , van Pelt W, Mulders M N , Kluytmans JA.
Prevalence of livestock-associated M R S A in communities with high pig-densities in The
Netherlands. P L o S One. 2010 Feb 25;5(2):e9385.
21. Dierikx C M , Fabri T, Groot vd J A e.a. Prevalence of extended-spectrum-beta-lactamase
producing E.coli isolates on broiler farms in the Netherlands. Abstract N V M M 2010
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