LUCHTKWALITEITSONDERZOEK
BEDRIJVENPARK CHIJNSGOED

Factsheet

Juni 2015

Wat voegt de studie toe aan bestaande kennis?


Inzicht in emissies en immissies naar de omgeving van een
composteringsbedrijf en verschillende veehouderijen



Inzicht in gezondheidseffecten hiervan.



Directe toxicologische en/of gezondheidseffecten worden uitgesloten op
basis van de gemeten concentraties



www.academischewerkplaatsmmk.nl
awmmk@vggm.nl

Aanbevelingen
Voor gemeente en provincie
- De ongerustheid en beleving van de bewoners dient serieus genomen te worden. De GGD
adviseert om in gesprek/dialoog te gaan met omwonenden, ondernemers en overheid.
- Het uitvoeren van een belevingsonderzoek kan meer inzicht geven hoe inwoners van
Heeze-Leende hun leefomgeving daadwerkelijk beleven op gebied van geurr, geluid,
verkeer of vervuiling van de bodem.
- Neem de beleving van de leefomgeving mee bij toekomstige ontwikkeling van het
bedrijvenpark.
Voor GGD’en:
- Betrek de resultaten van het onderzoek in de advisering naar de gemeenten bij
toekomstige ontwikkelingen van de bedrijven in dit gebied. Het hebben van vertrouwen
tussen burgers, ondernemers en overheid is hierbij van essentieel belang en dat kan alleen
maar door gezamenlijk de dialoog aan te gaan bij nieuwe ontwikkelingen.

Samenvatting van onderzoek
Bewoners van Sterksel en Maarheeze (gemeente Heeze-Leende) maken zich al jaren zorgen om de
ontwikkelingen in bedrijvenpark Chijnsgoed (groencomposteringsbedrijf en toename van grootschalige
veehouderijen). Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de invloed van de bedrijven op de
lokale luchtkwaliteit in de omgeving. Daartoe zijn in 2013 en 2014 metingen uitgevoerd. Op basis van deze
metingen is een algemeen beeld verkregen van de verspreiding van inhaleerbaar stof, endotoxinen, bioaerosolen en vluchtige organische stoffen naar de omgeving. De gevonden concentraties van alle
specifieke bedrijfsgerelateerde componenten op verschillende afstanden zijn in het algemeen laag. Naar
verwachting wordt onder normale bedrijfs- en weersomstandigheden het achtergrondniveau aan
aanwezige stoffen en het daarmee samenhangend risico niet overschreden. Directe gezondheidsrisico’ s
zijn dan ook niet te verwachten. Wel is het mogelijk dat de geurdrempel van specifieke stoffen
overschreden wordt.

Link naar onderzoeksrapport
http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/lopende_projecten/kortlopende_projecten/log_c
hijnsgoed

Contactgegevens onderzoeker
Inge van den Broek
Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid GGD’en
Brabant/Zeeland
i.vd.broek@ggd-bureaugmv.nl
0900-3686868
Milieu en Gezondheid bij GGD’en
De GGD levert een bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving voor
iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. De belangrijkste
speerpunten zijn ‘een gezonde leefomgeving’ en ‘een gezond binnenmilieu’.
De afdeling Milieu en Gezondheid geeft onderbouwde gezondheidsadviezen
voor beleid over milieugerelateerde onderwerpen. Als onafhankelijke partij
denkt de GGD graag met de gemeente mee.
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