
Erp, 31 augustus 2018 
 
Aan de  directeur GGD-Limburg Noord 
 
Betreft: Verzoek om herziening van gezondheidskundige risicobeoordeling NGB Horst 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 4 mei 2012 is door de GGD Limburg Noord een gezondheidskundige risicobeoordeling uitgebracht 
over het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) te Horst. U komt daarin tot de conclusie dat de oprichting 
van het initiatief een minimaal extra risico oplevert voor de bevolking van de woonkernen ten 
aanzien van het aspect fijn stof en geur. Tevens concludeert u op basis van geurberekeningen dat de 
milieugezondheidskwaliteit van drie locaties als onvoldoende moet worden beschouwd. 
 
In de geurberekeningen van het varkensbedrijf is uitgegaan van de toepassing van gecombineerde 
luchtwassers (BWL 2009.12). Zoals bekend reduceren deze luchtwassers geur niet conform de 
aangegeven 85%. Dit is uit diverse onderzoeken naar voren gekomen.  
Onlangs is de emissiefactor voor deze en andere gecombineerde luchtwassers door de 
staatssecretaris van het ministerie van I&W bijgesteld.  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-39679.html#d17e7384 
 
Vanuit het belang van omwonenden verzoeken wij u vriendelijk een herberekening te maken van de 
werkelijke geuremissie en geurbelasting op basis van de nieuwe emissieactoren en uw conclusies ten 
aanzien van geur afhankelijk van de uitkomsten van de herberekening te herzien. 
 
Indien de herberekening daartoe aanleiding geeft, lijkt ons een openlijke correctie van de 
risicobeoordeling op zijn plaats. Temeer daar het NGB op zijn website schermt met de 
risicobeoordeling van de GGD. Daarbij wordt gesteld dat de oprichting van Nieuw Gemengd Bedrijf 
een minimaal extra risico oplevert voor de bevolking van de woonkernen ten aanzien van het aspect 
fijnstof en geur.  Wij zouden graag zien dat feiten die gecheckt zijn op basis van recent uitgevoerd 
wetenschappelijk onderzoek de boventoon gaan voeren in de publiciteit en publieksvoorlichting  
rond het NGB. 
 
Wat betreft fijnstof ligt een andere cumulatieve berekeningswijze voor ter consultatie. Wij verzoeken 
u deze berekeningswijze toe te passen op het varkensbedrijf en het pluimveebedrijf van het NGB, en 
op basis daarvan uw conclusies ten aanzien van fijnstof, indien daar aanleiding toe is, te herzien en 
deze openbaar te maken. 
 
 
We wachten uw reactie af. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jinke Hesterman 
secretaris burgerwerkgroep max5odeur 
www.max5odeur.nl 
email: jinkehes@wxs.nl 
Tel: 06 50847140 
 
p/a Boterweg 37 
5469 NN Erp 
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