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Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

Geachte leden van het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland,
Met deze brief informeer ik u over het onderzoeksprogramma Veehouderij en
Gezondheid Omwonenden (VGO) III. Het kabinet laat sinds 2011 grootschalig
onderzoek uitvoeren naar de gezondheid van mensen die in de buurt van
veehouderijen wonen, in het programma Veehouderij en Gezondheid.
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Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
Het programma bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Het eerste onderzoek
'Intensieve Veehouderij en Gezondheid' richtte zich op de vraag of er ziekten
waren die in de omgeving van veehouderijen vaker voorkwamen dan daarbuiten.
Vervolgens startte het programma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
(VGO-I en VGO-II). Sinds januari 2018 is het programma VGO-III gestart.
De resultaten uit het VGO-I en VGO-II laten zien dat er een verband is tussen het
wonen nabij een geitenhouderij en een verhoogde kans op longontsteking. Dit
verband wordt in meerdere jaren, over meerdere onderzoeksgebieden en met
verschillende onderzoeksmethoden aangetoond. Daarom gaan de onderzoekers
ervan uit dat in het algemeen geldt dat mensen die rond geitenhouderijen wonen
iets vaker longontsteking krijgen dan mensen die rond andere veehouderijen
wonen en mensen die niet bij een veehouderij in de buurt wonen.
Het VGO-III-programma bestaat uit een serie vervolgonderzoeken, waaronder
twee epidemiologische analyses van huisartsengegevens, een retrospectieve en
prospectieve patiëntenstudie, een onderzoek bij geitenhouders en een onderzoek
op geitenhouderijen. Het doel van deze vervolgonderzoeken is het achterhalen
van de oorzaak van de verhoogde kans op longontstekingen rondom
geitenhouderijen. Op dit moment worden de prospectieve patiëntenstudie, de
studie bij geitenhouders en de studie op geitenbedrijven uitgevoerd. De resultaten
van deze onderzoeken worden eind 2024 opgeleverd, met een integraal
eindrapport.
Invoering moratoria
De reeds uitgevoerde onderzoeken binnen het VGO-programma benadrukken het
belang van inzicht in de oorzaak van het verhoogde risico op het oplopen van een
longontsteking voor mensen die in de nabijheid van een geitenhouderij wonen.

Pagina 1 van 2

Directoraat-generaal Agro
Directie Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn

Met de vervolgonderzoeken binnen VGO-III laat het kabinet onderzoek uitvoeren
naar die oorzaak, om uiteindelijk risico-reducerende maatregelen te kunnen
nemen.
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De afgelopen jaren hebben diverse provincies vanuit het voorzorgsprincipe een
moratorium ingesteld om uitbreidingen en/of nieuwvestiging van geitenhouderijen
tijdelijk tegen te gaan in afwachting van de finale resultaten. Het betreft hier
provinciale bevoegdheden. Het kabinet ondersteunt de invoering van deze
provinciale maatregelen.
In uw provincie geldt momenteel geen moratorium. U heeft als provincie de
bevoegdheid om een dergelijk moratorium in te stellen. Met deze brief vraag ik uw
aandacht voor de resultaten van de VGO-onderzoeken tot dusverre en vraag ik u,
in afwachting van de verdere resultaten van de VGO-onderzoeken, de invoering
van een moratorium voor de uitbreiding en/of nieuwvestiging van
geitenhouderijen in overweging te nemen.
Indien u hier behoefte aan heeft, nodig ik u van harte uit om verder in gesprek te
gaan over deze thg
k.

Hoogachte^,
Henk Staghouwer
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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