Van: stichting brouwberg [mailto:st.brouwberg@gmail.com]
Verzonden: maandag 10 april 2017 21:40
Aan: STATENGRIFFIE
Onderwerp: Verzoek om doorzending

Geachte griffiers
Wij verzoeken u om de bijlage door te sturen naar de leden van uw kamer, staten of gemeente
raden
Het besprokene in de bijlage gaat over een groot acuut gevaar voor de volksgezondheid in ZO
Brabant
Vandaar dat wij u, onze vertegenwoordigers hierop willen wijzen en vragen om
ondersteuning o deze ramp te voorkomen.
m.v.g.
St.Brouwberg
Martin van Hees, voorzitter

Nabeschouwing door aanwonenden van bespreking met GGD over Muizenhol 1
Bakel.
De Gemeente Gemert-Bakel heeft de GGD verzocht een gezondheidsrisico
onderzoek te doen over de vestiging van een nieuwe geitenhouderij aan Muizenhol 1
te Bakel. Hiertoe is op vrijdag 7 april 2017 een tweede overleg geweest van de GGD
met vertegenwoordigers van omwonenden:
Direct omwonenden van Muizenhol 1
Omwonenden van Grotelseheide 4, (waar de vergunningsaanvrager reeds een
geitenhouderij heeft, die direct in dezelfde omgeving ligt en die in 2007 een grote
uitbraak van de Q koorts heeft veroorzaakt met zeer veel slachtoffers in de
gemeenten Gemert-Bakel- Helmond en Laarbeek)
De buurtvereniging de Wildschaar uit Helmond en de St. Brouwberg uit Helmond.
Het gebied kent reeds een hoge dichtheid van vee. De Q-koorts epidemie uit
2007,2008 en 2009 kent nog steeds veel slachtoffers ofwel ziektedragers. De
inwoners van het gebied hebben een hoog percentage van MRSA dragers (tussen
de 25% en 30%). Recentelijk is er in de directe nabijheid (op Deurnes grondgebied)
een uitbraak geweest van vogelgriep. In het verleden heeft deze regio alle vormen
van dier epidemieën gekend zoals, varkenspest, mond en klauwzeer, vogel griepen
enz.
Dat de ongerustheid onder de ongeveer 50-60 duizend omwonenden groot is, is
logisch, zij hebben reeds te veel meegemaakt en op een nieuwe epidemie zit men
niet te wachten Sterker door de komst van een nieuwe geitenhouderij (naast de
reeds vergunde komst van 15.000 varkens) is de angst zeer groot.
Daarom informeren wij u, onze wetgevende vertegenwoordigers, in de Tweede
Kamer, bij Provinciale staten, en de Gemeenteraden van Gemert/Bakel, Helmond en
Laarbeek over de ontwikkelingen die terechte grote onrust brengen onder de
bevolking.
Deze 2e expertmeeting is anders verlopen dan iedereen had verwacht. Er was weinig
of geen vertrouwen in een aantal mensen omdat zij recentelijk uitspraken hebben
gedaan die door onpartijdig deskundigen niet gedaan horen te worden.
Het vertrouwen in een onafhankelijk inbreng door deskundigen was er duidelijk niet.
Ook was er een discussie over mensen die naar huis gestuurd waren en waarom
enkele andere wél bij de meeting aanwezig mochten zijn. Uiteindelijk zijn er na dat de
gemoederen enigszins bedaart waren en een meerderheid toch liever verder ging in
plaats van a.s. maandagavond opnieuw beginnen ,toch nog enkele vragen door de
omgeving gesteld aan de GGD, gemeente en de ondernemer.
Over een aantal vragen krijgt de omgeving nog een antwoord en de vragen die nog
niet gesteld zijn worden naar de GGD gemaild en alsnog beantwoord.
Bij deze een aantal opmerkingen t.a.v. de startnotitie van de GGD.
Gezondheid
In een recent onderzoek is ook bij geitenbedrijven een verhoogde kans op
longontsteking gevonden. Deelnemers aan dit onderzoek die op minder dan 500
meter van een geitenbedrijf wonen met tenminste 50 dieren hebben een sterk
verhoogde kans op pneumonie.

De onderhavige aanvraag betreft zelfs 2500 geiten met veel bewoners in de straal
van 500 meter!
Endotoxinen:
De GGD is van mening dat de endotoxinen een betere parameter is dan het fijnstof
Op dit moment is het nog niet mogelijk voor geiten een berekening te maken van de
afstand waarbinnen het waarschijnlijk is dat de endotoxineconcentratie de
gezondheidskundige advieswaarde overschrijdt.
Door grote aantallen dieren in combinatie met hoge bevolkingsdichtheid liggen
zoönose op de loer. Dieren zijn een belangrijke bron van (nieuwe) infectieziekten.
Een voorbeeld van een zoönose is Q- koorts.
Muizenhol, net als heel ZO Brabant kent de meest vervuilde lucht van heel Europa.
Naast uitstoot door het bedrijventerrein BZOB (categorie 5), het Brabantspoor met
extreem veel gif transporten, de aanliggende huidige N279, die nu al meer vervuild
dan de WHO en Europese normen, gemiddeld 65 DB geluidslast geeft hebben wij
gewezen dat de maximum gebruik capaciteit al overschreden is.
Citaat GGD:
Den Haag: De GGD Nederland vindt dat er geen nieuwe huizen mogen worden
gebouwd binnen 250 meter van intensieve veebedrijven. Ook NIEUWE
STALLEN moeten op die afstand van woningen worden gebouwd. (Het betreft hier
een nieuwe stal!!)
De GGD schrijft dit in een advies aan de Tweede kamerleden en gemeenten naar
aanleiding van het rapport van voormalig minister Hans Alders die de
maatschappelijke discussie over de toekomst van de intensieve veehouderij leidde.
Het is voor het eerst dat de GGD een hard en uniform afstandscriterium formuleert
voor bedrijven en woningen. Vanwege de verspreiding van dierziekten werd al een
afstand tussen bedrijven geadviseerd van minimaal een tot twee kilometer.
In een straal van 1 kilometer van Muizenhol 1 staan 16 intensieve
veehouderijbedrijven en er wonen in een straal van 1 kilometer meer dan
tweehonderd gezinnen en in een straal van 500 meter 32 gezinnen.
Geur
20% geurgehinderden wordt als maximum beschouwd. Deze waarden hanteert de
GGD als
gezondheidskunde advieswaarden. Deze doelstelling word niet gehaald. Geur is niet
de enige directe norm voor uitstoot de wijzen op gevaren voor de volksgezondheid.
Gewezen is als voorbeeld: het reukloze aardgas, dodelijk maar zonder toevoeging
van geurstof niet waar te nemen.
Verkeersprobleem
Volgens geluidsrapporten bij de Amer moet alle transportbewegingen van en naar
het voorgenomen bedrijf via de Bakelsebrug afgewikkeld worden. Dit omdat het
laatste stuk Mathijseind anders overbelast raakt.
Mathijseind is een aantal jaren geleden gewijzigd naar alleen bestemmingsverkeer
omdat er veel ongevallen plaatsvonden op de kruispunten Mathijseind/AarleRixelseweg en Mathijseind/Bakelsebrug

Bovendien is de oppervlakte van de locatie Muizenhol 1 dermate klein voor zo’n
mega bedrijf dat er een aantal activiteiten op de openbare weg zullen moeten plaats
vinden.
Als wij in GGD termen praten vallen hier “waarschijnlijk” jaarlijks doden. Vindt u dit
acceptabel.
Bovendien is het extra stof dat vrij komt bij het laden en lossen van dieren, voer,
mest en transport niet helemaal meegenomen in de fijnstof- en geurrapportages.
Verder zien we niet terug in het rapport de waarde van extra fijnstof door duidelijke
toename van verkeer (Pm 2,5). Pm 2,5 is een extra belastende gezondheidsfactor
o.a. in kader van hart- en vaatziekten. Waarom is dit niet meegenomen?
Alles wat wij aandroegen aangaande de risico’s voor de gezondheid en met name Qkoorts werd gebagatelliseerd. Dat maakt ons bezorgd.
De GGD stelt dat maar 60% niet ziek wordt.
Wij stellen het anders!! 40% van de besmette mensen wordt WEL ziek en een groot
deel daarvan is blijvend ziek. Wij vinden dit onacceptabel hoog!!!
Er zijn circa 150 geitenhouderijen en 76 doden (voor zover gemeld is).
Expert stellen dat het niet de vraag is of er een uitbraak van een ziekte komt maar
wanneer!!
Tot slot de vraag aan de GGD om toch een melding te maken van het feit dat wij als
buren hebben aangedrongen om in het aan te bieden rapport aan de gemeente
Gemert-Bakel te vermelden dat wij als buurt het belangrijk vinden in de casus
Muizenhol de Wet Publieke Gezondheidszorg te vermelden. Wij hebben ook in de
meeting aan de GGD gevraagd om te vermelden dat de gemeente Gemert-Bakel
serieus moet gaan overwegen om gebruik te maken van de Wet Publieke
Gezondheidszorg. Als de GGD dit niet in het rapport gaat vermelden dan stellen wij
de vraag aan de GGD: Wat is uw reden en motivatie om vermelding van onze wens
om de Wet Publieke Gezondheidszorg niet te vermelden?
Wij wensen u veel wijsheid met het nemen van een besluit,
Buurtbewoners Muizenhol 1
Omwonenden Grotelseheide 4
Stichting Brouwberg
Buurtvereniging de Wildschaar.

