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Samenvatting:
Op 7 juli 2016 zijn landelijk enkele gezondheidsrapporten (VGO, endotoxinen) verschenen. Belangrijkste
conclusie uit deze rapporten is dat er rond pluimvee- en varkensbedrijven een verhoogd endotoxine risico
aan de orde kan zijn. Naar aanleiding hiervan is vanuit het BPO-speerpunt Veehuderij een
Ondersteuningsteam Veehouderij en Volksgezondheid (OT) geformeerd. Met daarin deelname vanuit de
provincie, GGD, OD-en en gemeenten. Op 25 november 2016 is door het OT de Notitie
Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid (Notitie) uitgebracht. In de Notitie is voor de
periode totdat er een landelijk endotoxine toetsingskader beschikbaar komt een eigen toetsingkader
ontwikkeld. Om zo tot die tijd nieuwe of grotere knelpunten te voorkomen.
Op 18 januari 2017 heeft een overleg plaatsgevonden over de Notitie tussen vertegenwoordigers van de
ZLTO en de ODBN cq het OT. Afgesproken is dat de ZLTO nog per brief reageert op de Notitie.
In de bijlage de brief van de ZLTO van 7 april 2017, waarin zij begrip tonen dat er, totdat er een landelijk
endotoxine toetsingskader beschikbaar komt, een eigen toetsingskader is ontwikkeld. Aangegeven wordt
dat dit ook in het belang van hun leden is en dat de Notitie redelijk en praktisch uitvoerbaar is. Met de
kanttekening dat de Notitie naar hun mening niet geschikt is om in ‘beleid’ of bestemmingsplannen vast
te leggen. Navraag d.d. 12-04-2017 leert dat waar in de brief gesproken wordt over beleid, hier niet
gedoeld wordt op het door het college of de raad vaststellen van uitvoeringsbeleid mbt individuele
ontwikkelingen, maar dat het gaat om gemeentebrede omgevingsvisies en vergelijkbaar zwaardere
beleidsstukken. Aan het Algemeen Bestuur ligt de vraag voor of het mogelijk is om gezamenlijk op te
trekken om de Notitie toe te passen bij de beoordeling van individuele ontwikkelingen.
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1. Kennis nemen van de brief van ZLTO.
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