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Statenfractie Partij van de Arbeid - schriftelijke vragen 
betreffende de effecten op omwonenden van (intensieve) 
veehouderij 

Geachte mevrouw De Haas, 

Al geruime tijd zijn er zorgen over de gevolgen van met name de intensieve veehouderij voor de gezondheid 
van omwonenden. Begin juli kwam het driejarig onderzoek naar buiten van het RIVM, Universiteit Utrecht 
(IRAS), Wageningen UR en NIVEL. Uit dit onderzoek komt naar voren dat omwonenden van veehouderijen 
meer last hebben van luchtwegklachten vanwege een afname van de longfunctie. Volgens de onderzoekers 
is het aannemelijk dat dergelijke gezondheidsproblemen worden veroorzaakt door de stoffen die afkomstig 
zijn van veehouderijen, zoals de uitstoot van fijnstof, micro-organismen, endotoxines (bacterieresten) en 
ammoniak. Mede naar aanleiding van deze uitkomsten roept GGD GHOR Nederland provincies en 
gemeenten op om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen en mensen te 
beschermen. 

De Nationale ombudsman gaat bovendien onderzoeken welke lessen de overheid heeft getrokken uit de 
aanpak van de Q-koorts. Bij de Q-koorts nam de overheid volgens de slachtoffers te laat maatregelen en liet 
de informatievoorziening richting burgers over de risico's van met Q-koorts besmette bedrijven te wensen 
over. 

Eerder onderzoek naar de gezondheidseffecten van de veehouderij in 2011 heeft in Groningen onder andere 
geleid tot een beperking van de uitbreidingsmogelijkheden voor melkveebedrijven tot een bouwblok van 
2 hectare, met uitzonderingsmogelijkheden voor bedrijven die voldoen aan het Groninger Verdienmodel. 

Naar aanleiding van het onderzoek van RIVM hebt u ons in de bovengenoemde brief een aantal vragen 
gesteld, die wij bij deze beantwoorden; 

1. Is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte van bovengenoemde berichtgeving? 
1.1 Heeft GS kennisgenomen van het onderzoek Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden van 

het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en NIVEL? 
1.2 Wat is de mening van het college over deze berichtgeving? 

Antwoord: Wij hebben kennis genomen van de berichtgeving, van het onderzoek en van de daarop 
volgende berichtgeving in kranten en vakbladen en vinden de berichten op zichzelf verontrustend. 
Daarbij moet wel worden aangetekend dat het onderzoek zich geconcentreerd heeft op een aantal 
regio's en focust op wonen rondom varkens- en pluimveehouderijen (zie o.a. de beschrijving van de 
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onderzoeksopzet op pagina 37 van het rapport). De conclusies zijn daarmee niet te generaliseren en 
in het onderzoek is ook aangeven dat niet kan worden vastgesteld of de gevonden verbanden ook 
daadwerkelijk oorzakelijke verbanden zijn. 

2. Is het college met de PvdA fractie van mening dat de gezondheid en het welzijn van mensen altijd 
prioriteit dienen te hebben? 

3. Is het college het met de PvdA fractie eens dat de oproep van de GGD GHOR aan provincies en 
gemeenten om mede naar aanleiding van dit onderzoek actie te ondernemen en 
gezondheidsproblemen door de veehouderij te voorkomen en mensen te beschermen terecht is? 

Antwoord: Wij vinden dat alle overheden, dus ook de provincies, verantwoordelijk zijn voor 
bescherming van de volksgezondheid. Op dit moment ontbreekt nog een vertaling van de 
onderzoeken naar een concreet beleidskader. 

Het Kabinet informeert de Kamer na de zomer over de te nemen maatregelen en vervolgonderzoek^ 
Het Rijk neemt het initiatief om met de veehouderijsectoren zich te buigen over maatregelen om de 
luchtkwaliteit rondom veehouderijen te verbeteren. Daarnaast wordt het wetsvoorstel Dieraantallen 
verder uitgewerkt, waarmee provincies mogelijkheden krijgen om te sturen op dierenaantallen in het 
belang van de kwaliteit van de leefomgeving en in het belang van de volksgezondheid. 
Verder krijgt de provincie in het kader van de nieuwe Omgevingswet de mogelijkheid om in de 
toekomst gezondheid te laten meewegen in haar ruimtelijk beleid. 
Wij zullen deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en op basis daarvan ons beleid bepalen. Wij 
hebben in dit verband ook kennis genomen van de brief van de provincie Noord Brabant aan de 
staatssecretaris van Infrastructuur en milieu. Daarin dringt de provincie er bij het Rijk op aan om op 
zo kort mogelijke termijn een helder beoordelingskader op te stellen voor vergunningverlening voor 
veehouderijen; wij vinden spoedige duidelijkheid op dit punt ook gewenst. 

4. Welke gegevens zijn er bij het college bekend als het gaat om de uitstoot van fijnstof en ammoniak 
in de provincie Groningen? 

Antwoord: Algemene gegevens over de uitstoot van fijnstof en ammoniak in Groningen zijn 
beschikbaar via www.emissieregistratie.nl. Deze gegevens zijn niet direct te vertalen naar 
gezondheidsrisico's. Voor de uitstoot van ammoniak en fijnstof vanuit de intensieve veehouderij in 
Groningen zijn deze gegevens per individueel bedrijf bekend bij de Omgevingsdienst. 

5. Is het college bereid om op korte termijn samen met de GGD, LTO, omgevingsdiensten en 
gemeenten te bekijken welke acties er op het gebied van handhaving en beleid kunnen worden 
opgepakt om de uitstoot van onder andere ammoniak en fijnstof te verminderen en hoe de verdere 
risico's op het gebied van volksgezondheid te voorkomen? 
5.1. Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Zie ook ons antwoord op de vragen 1 en 2 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de gezondheidseffecten zich vooral voordoen in zeer 
veedichte gebieden (meer dan 15 bedrijven in een straal van 1 km rondom bebouwing). Deze 
gegevens hebben bovendien betrekking op gebieden met veel varkens- en pluimveehouderijen. In 
Groningen is de omvang en de spreiding van die sector zodanig, dat dergelijke gebieden niet worden 
gevonden. 
In het kader van de nieuwe Omgevingsverordening wordt uitbreiding van het stalvloeroppervlak van 
intensieve veehouderijen op termijn uitgesloten (tenzij noodzakelijk in het kader van milieu en 
dierwelzijn) en wordt gewerkt aan een voorziening om bestaande bedrijven verder te laten 
verduurzamen. 
Wij zien op dit moment dan ook geen reden om hier verdere actie op te ondernemen. 

1 Kamerbrief van 7 juli 2016 over de aanbieding van de rapporten over gezondheidsrisico's rond veehouderijen. 

http://www.emissieregistratie.nl


Bovendien kunnen gemeenten, ter beperking van de eventuele risico's voor de volksgezondheid, 
voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden. 

De gevonden resultaten zijn verder niet representatief voor de melkveehouderij en de gegevens 
kunnen dan ook niet gebruikt worden om conclusies te trekken over de noodzaak van aanvullende 
maatregelen op het gebied van ammoniak en fijnstof voor deze sector. Overigens delen wij u mee 
dat in het in voorbereiding zijnde milieubeleidsplan beleid met betrekking tot fijnstof zal worden 
opgenomen. 

6. Ondersteunt het college de oproep van de GGD GHOR dat het voorzorgsprincipe nu opgenomen 
dient te worden in beleid en bij omgevingsplannen? 
6.1. Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Voor ammoniak, fijnstof en geur zijn normen gesteld waarop via vergunningverlening 
-vooral door gemeenten - getoetst wordt. Het kabinet spreekt in zijn reactie van een gezamenlijke 
aanpak van ministeries, andere overheden, de sector en overige betrokkenen. Uit dit traject zal naar 
verwachting ook naar voren komen of er vanwege gezondheidsrisico's aanvullende criteria of 
strengere normen bij de vergunningsverlening zullen gaan gelden. De Omgevingswet zal hiertoe de 
wettelijke basis (kunnen) gaan geven. 

7. Is het college bereid om deze oproep op korte termijn met het rijk en gemeenten op te pakken? 
7.1. Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Zie onze antwoorden op vraag 2 en 3 en op vraag 6. 
Naast de acties die het Rijk onderneemt is voor de intensieve veehouderijsector ook in de 
Omgevingsverordening voorzien in een beperking van uitbreidingsmogelijkheden. Wij menen dat 
hiermee voor Groningen het voorzorgsprincipe op dit moment voldoende is ingevuld. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

A / 

, voorzitter. 

, secretaris. 


