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Wat voegt de studie toe aan bestaande kennis?




Inzicht in de relatie tussen veehouderij en gezondheidsindicatoren d.m.v.
de oorzaak-effectketen.
Met het toetsingsinstrument kunnen gemeenten bedrijfsuitbreidingen van
veehouderijen ook gezondheidskundig beoordelen.
Toepassing van het instrument maakt zichtbaar welke maatregelen nodig
zijn om het gezondheidsrisico te beperken.

www.academischewerkplaatsmmk.nl
awmmk@vggm.nl

Aanbevelingen
Gemeente
Hanteer bij alle vergunningverlening of wijziging van bestemmingsplannen voor veehouderijen het
toetsingsinstrument. Leg dit vast in gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld met een beleidsregel.
GGD
Informeer plattelandsgemeenten over het belang van het gebruik van dit toetsingsinstrument. Doel
is dat gezondheid wordt meegewogen in de besluitvorming rondom ontwikkelingen van de
intensieve veehouderij.

Samenvatting van onderzoek
De invloed van intensieve veehouderijbedrijven op de gezondheid van omwonenden wordt onvoldoende
beschermd door de milieuwetgeving. Daarom is in dit onderzoeksproject een toetsingsinstrument
(checklist) ontwikkeld voor gemeenten. Hiermee kunnen gemeenten gezondheidsaspecten meewegen bij
besluitvorming over individuele veehouderijbedrijven. Uitgangspunt is om als overheid en ondernemer te
laten zien wat gedaan wordt om het gezondheidsrisico redelijkerwijs te beperken op basis van huidige
kennis en inzichten. Op de checklist staan gezondheidskundige criteria om bedrijfsuitbreidingen van
veehouderijen te beoordelen. Per indicator is de relatie tussen gezondheid en veehouderij beschreven.
Van de indicatoren geur, fijn stof, zoönosen, landschappelijke inpassing en transport is een oorzaakeffectketen gemaakt. Hierin staat hoe de activiteiten rondom veehouderij via uitstoot en verspreiding
kunnen leiden tot gezondheidseffecten. Per indicator zijn kwantitatieve en kwalitatieve maatregelen
beschreven om eventuele risico’s te beheersen. Het uitgangspunt is dat daar waar sprake is van een
hogere concentratie dan het achtergrondniveau er beïnvloeding plaatsvindt in de lokale leefomgeving.

Link naar onderzoeksrapport
Aanvullend toetsingsinstrument. Een risico-inventarisatie en -evaluatie voor gezondheid bij veehouderij.
http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2013/toetsingskader_inten
sieve_veehouderij

Contactgegevens onderzoeker
Renske Nijdam, Bureau GMV
r.nijdam@ggd-bureaugmv.nl
0900 - 368 68 68

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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