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Biologisch pluimvee bedrijf zorgt wel degelijk voor gezondheidsgevaren
GEMEENTEBELANGEN DOETINCHEM STELT VRAAGTEKENS BIJ DE PLANNEN VOOR HET
BIOLOGISCHEPLUIMVEEBEDRIJF KEMPERLAND
GemeenteBelangen Doetinchem zal tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van pluimveebedrijf
Kemperland vragen stellen over de gezondheidsgevaren van zijn bedrijf. “Uit diverse onderzoeken is
gebleken dat de fijnstof die vrijkomt een gevaar oplevert voor omwonenden die binnen een straal
van 1 kilometer van het bedrijf wonen. Dat er met deze feiten nog niets is gedaan is ons een doorn in
het oog” aldus Patrick Moors, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Doetinchem, “Woningen in
Wehl en De Huet staan straks ruim binnen de in het onderzoek genoemde 1,5 kilometer.”
Onderzoek in Noord-Brabant heeft aangetoond dat bewoners in een straal van 700 meter tot een
kilometer 11% meer kans hebben op longziekten. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door de
Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht toonde aan dat na een analyse van 92.500
huisartsendossiers met 1.000 dossiers een onomstotelijk verband toonde met de afstand tot een
kippenboerderij. Uit het onderzoek blijkt tevens dat omwonenden veel meer pneumokokken in hun
keel hebben. Pneumokokken zijn bacteriën die longziekten veroorzaken.
GemeenteBelangen Doetinchem vindt het dan ook spijtig dat er geen aandacht aan deze situatie
wordt gegeven. De vergunningsaanvraag is inmiddels ingediend en Kemperland houdt op woensdag
26 april van 16 tot 20 uur een voorlichtingsbijeenkomst bij Pitch en Putt in Doetinchem. Daar kunnen
omwonenden en geïnteresseerden ook met hun vragen terecht. Bij deze roepen wij dan ook iedere
belanghebbende op om naar deze bijeenkomst te komen.
Voor GemeenteBelangen Doetinchem staat het vast dat er meer onderzoek moet worden gedaan en
dat er veiligheidseisen vastgelegd moeten worden voordat de vergunning wordt gegeven. Ook zullen
concrete antwoorden van Kemperland en de wethouder moeten komen op de vragen die
GemeenteBelangen Doetinchem heeft, voordat B&W gaat instemmen met een vergunning.
Daarnaast wacht GemeenteBelangen nog op de wetgever. Staatssecretaris Martijn van Dam van
Landbouw liet in de Volkskrant van 3 maart nog weten teleurgesteld te zijn in de landbouw dat zij
zelf niet met oplossingen komen. Daarom zal de staatssecretaris zelf met maatregelen en wetgeving
komen. “Het is onvermijdelijk dat er maatregelen moeten komen voor de verbetering van de
gezondheid van de omwonenden.” aldus Van Dam in de Volkskrant.
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