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Geachte wethouders,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:
De Dorpsraad Bavel is buitengewoon bezorgd over het plan een geitenhouderij
van megastal-omvang aan de rand van onze bebouwde kom te vestigen. Uit de
eerste heftige reacties van dorpsbewoners, die hiervan bij toeval hebben
gehoord, is ons gebleken dat voor dit plan vanwege de gezondheidsrisico’s
waaraan het dorp zal worden blootgesteld geen draagvlak bestaat in Bavel.
Eind januari 2017 is bij de gemeente Breda een omgevingsvergunning aangevraagd
voor het starten van een geitenhouderij met 2672 geiten op de Gilzeweg 15 in Bavel.
Gilzeweg 15 bevindt zich op enkele honderden meters van de bebouwde kom in Bavel,
tegenwoordig nog iets dichterbij door de ontsluiting van Eikberg-oost.
Deze aanvraag is begin februari gestart nadat een MER beoordelingsnotitie (uitkomst:
geen MER vereist…) was afgerond. Tegen deze opmerkelijke MER uitkomst kan pas
bezwaar worden gemaakt bij de goedkeuring of afkeuring van de nu lopende
omgevingsvergunningaanvraag.
Vooruitlopend daarop willen wij u graag verzoeken de risico’s die verbonden zijn aan
een dergelijke vestiging te beoordelen op de gezondheidsaspecten van onze bewoners.
Uit wetenschappelijk onderzoek (bron: website RIVM: Q koorts) naar de risico’s is ons
onder andere gebleken dat:
•
•
•

Er bij iedere geitenhouderij een risico is op het uitbreken van Q koorts
(zoönose);
Er in 2016 12 Q koortsmeldingen zijn geweest in Nederland;
De meeste mensen Q-koorts oplopen door het inademen van lucht waar de
bacterie inzit, tijdens de lammerperiode (februari tot en met mei) van geiten en
schapen. Dat betekent dat mensen ook op grotere afstand besmet kunnen
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•
•
•

•
•
•

worden door dieren die de bacterie bij zich hebben. Q-koorts bij mensen komt
vooral in het zuiden van Nederland regelmatig voor;
Bacterie sporen kunnen jarenlang in de buitenlucht blijven bestaan;
Men op kilometers afstand van de bron besmet kan raken, op de fiets , op
balkons, in de vrije natuur (zie ook openbare hoorzitting Nationale Ombudsman
Q-koorts 2012);
Mensen die tot ongeveer 5 km van een besmet geiten- of schapenbedrijf wonen
een duidelijk verhoogd risico hebben op infectie;
In geval van een uitbraak de kans op een besmetting binnen een cirkel van 2 km
zelfs zeer veel groter is (31 keer) dan op 5-10 km afstand;
Er een verband bestaat tussen de grootte van de geitenhouderij en de kans op
uitbraak: Er is een positieve relatie gevonden tussen de aanwezigheid van
megabedrijven met geiten (>1500 geiten) in hetzelfde of naburige
postcodegebied en (mogelijk) Q-koorts bij omwonenden.

Wij menen dat megastallen voor in het bijzonder geiten niet thuis horen in of nabij
dichtbevolkte gebieden en dat bij beslissingen over nieuwe stallen slechts locaties
in dunbevolkte gebieden in aanmerking komen.
Voor de afgifte van een omgevingsvergunning zal door de gemeente worden
getoetst of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden en voorschriften die zijn
gesteld binnen de toetsingskaders. Het aspect volksgezondheid valt daarbij onder
de gevolgen voor het milieu (bron: rapport Nationale Ombudsman: ‘Q-koorts, een
kwestie van erkenning d.d. 7 maart 2017, pagina 12. Hierna: rapport
Ombudsman). De toetsingskaders zijn opgenomen in de wet- en regelgeving over
onder meer geur, ammoniak en fijnstof. In de normstelling van deze wet- en
regelgeving is deels rekening gehouden met de gezondheidsrisico’s door de
emissies van veehouderijen. Er is geen apart toetsingskader voor onzekere risico’s
zoals zoönose waaraan de verlening van de vergunning kan worden getoetst.
Het rapport beveelt aan (pagina 12) dat de gemeente rekening houdt met het
aspect volksgezondheid bij de vaststelling van bestemmingsplannen. Met het oog
op goede ruimtelijke ordening kan en moet in ruimtelijke plannen een
aanvaardbaar woon- en werkklimaat worden gewaarborgd. Hieronder valt onder
meer de bescherming tegen milieugevolgen, inclusief risico’s voor de
volksgezondheid vanuit bijvoorbeeld veehouderijen. Het rapport beveelt gemeenten
verder aan, dat voor de beoordeling van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning, advies in te winnen bij de GGD waarbij niet alleen wordt
toegezien op aspecten zoals geur, ammoniak, fijnstof en geluid (zie hiervoor de
opmerking over toetsingskader) maar ook op zoönose. Tot slot memoreert het
rapport dat de GGD advies kan geven over de afstand tussen een veehouderij en
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omwonenden. Wij zijn van mening dat in het advies dat de GGD heeft uitgebracht
in het rapport van 25 januari voor deze vergunningsaanvraag, onvoldoende
aandacht is besteed aan zoönose en de mogelijke risico’s daarvan voor de directe
(woon)omgeving en dat tot op heden op geen enkele wijze het advies is gevolgd
om omwonenden te betrekken bij de besluitvorming.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u ons kunt overtuigen dat voor de
bewoners binnen de 5 kilometerstraal van deze locatie, geen gezondheidsrisico’s
zullen ontstaan en aangeeft waarop u deze conclusie baseert gezien het bestaande
wetenschappelijke Q koorts - onderzoek.
Wij herinneren U er ook aan dat het centrum van het dorp, de scholen en
voorzieningen zich op 2 km afstand van dit perceel bevinden en dat deze megastal
naast het wandel/natuurgebied Gilzewouwerbeek zou komen te liggen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de dorpsraad Bavel
A.M.L. van Es
voorzitter
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