
 

 

 

 

 

AAN  

het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 

 

Kuala Lumpur, 8 juli 2016 

 

Betreft: Effecten op omwonenden van (intensieve) veehouderij. 

 

 

Geacht college, 

 

Op donderdag 7 juli kwam via de media naar buiten dat uit het ‘Veehouderij, Gezondheid en 

Omwonenden‘ onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en NIVEL 

blijkt 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.1  

 

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? 

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?  

3.1 Zo nee, waarom niet? 

4. Welke gegevens zijn er bij het college bekend als het gaat om de uitstoot van fijn stof en 

ammoniak in de provincie Groningen?  

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? 
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? 

                                                           

1 http://www.ggdghor.nl/nieuws/2016/07/07/maatregelen-nodig-om-gezondheidsrisicos-voor-omwonenden-

veehouderijen-te-beperken/ 



 

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?  

 

In afwachting van uw beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de PvdA Statenfractie 

 

Dominique de Haas 

 

 

 

 


