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1. RIVM/WUR zullen nog enkele passages uit hun rapport verduidelijken: 
   

a. In de alinea "Gecombineerd effect van de processtappen" 
(onder vraag 1a op pagina 8) concreet tekst opnemen wat het 
gecombineerd effect van de processtappen anders maakt dan 
het los toepassen van de processtappen, en wat het 
combineren van de processtappen betekent voor de mogelijke 
uitstoot van micro-organismen 

b. In het antwoord op vraag 1c iets meer duiding geven over de 
relatie met de processtappen in de fabriek en het toepassen 
van de luchtwasser (hoewel deze elementen elders in de tekst 
voorkomen, kan deze alinea - indien los geciteerd - verkeerd 
geïnterpreteerd worden). 

c. De samenvatting (paragraaf F) uitbreiden met tekst over de 
concluderende relevantie voor de gezondheid van 
omwonenden als het gaat om emissie van en blootstelling aan 
pathogene micro-organismen en endotoxinen. 
 

2. Vooral de Stichting geeft aan, moeite te hebben met de interpretatie 
van de toezegging van Gedeputeerde Spierings aan de bewoners over 
het gezondheidsonderzoek. Zij ervaren de interpretatie van de 
provincie als te smal, omdat deze zich alleen richt op de 
gezondheidsaspecten die niet door de WABo worden afgedekt. De 
Stichting hadden de voorkeur gegeven aan een meer integrale aanpak. 
Bij het afluisteren van de band van de informatieavond (in het bezit van 
de provincie en van de stichting) wordt duidelijk dat de Gedeputeerde 
steeds nadrukkelijk een onderscheid maakt tussen zaken die via de 
vergunning worden gemeten en gehandhaafd en de specifieke 
gezondheidszaken buiten de vergunning, terwijl de zorgen van 
bewoners juist op dat laatste punt zitten. Daarom heeft zij het aanbod 
gedaan van een aanvullend onderzoek. Afgesproken wordt, in elk geval 
de communicatie over wederzijdse verwachtingen te verbeteren, zodat 
daarover in het vervolg geen misverstanden meer kunnen ontstaan. 
 

3. De provincie neemt het initiatief tot het inrichten van een monitoring 
aanpak waarin ook de omwonenden, de gemeente en andere partijen 
zoals Waterschap en ODBN worden betrokken. Eerste stap daarin is het 
bepalen waarop zal/kan worden gemonitord of gemeten en in welke 
intensiteit. Dit kan zowel zaken betreffen die in de vergunning worden 
vastgelegd als onderwerpen die in het gezondheidsonderzoek zijn 
behandeld, zoals  endotoxinen en micro-organismen.    
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4. De provincie zal dit voorbereiden en een uitnodiging opstellen, waarin 
belangstellenden zich kunnen melden om deel te nemen aan deze 
eerste stap. Voordat die uitnodiging wordt verstuurd, krijgen gemeente, 
klankbordgroepleden en stichting de gelegenheid hierop te reageren. 
Uiteraard wordt hierin ook de initiatiefnemer betrokken. Nadat 
gezamenlijk is vastgesteld hoe de monitoring aanpak vorm zal krijgen, 
zullen afspraken worden gemaakt over de betrokkenheid van alle 
partijen in de monitoring zelf en over de beschikbaarheid van 
monitoring-data voor betrokkenen.  
 

5. Stichting en klankbordgroep beklemtonen dat de provincie 
voorafgaand duidelijkheid moet geven over het belang dat zij hecht 
aan de monitoring en de consequenties die zij zal verbinden als 
grenswaarden worden overschreden. Men denkt zelfs aan directe 
handhaving zonder tussenkomst van de rechter. Ook zouden zij graag 
zien dat de provincie een overall – verantwoordelijkheid neemt rond 
monitoring en toezicht en ook andere toezichthouders (i.c. Waterschap) 
activeert en aanspreekt op hun verantwoordelijkheid, De provincie zal 
zich hierop intern beraden. Daar komt zij later bij de stichting en de 
klankbordgroep op terug. Wel is voor haar nu al duidelijk dat zij moet 
en wil opereren binnen haar wettelijke kaders. De provincie hecht sterk 
aan degelijk toezicht en goede handhaving, maar kan niet treden in 
bevoegdheden van anderen of handhaven zonder wettelijke basis. Wel 
kan en zal de provincie zich inzetten om met alle betrokkenen de 
monitoring van de installatie zo goed en transparant mogelijk in te 
richten. En wil zij alle partijen stimuleren, zich maximaal in te spannen 
voor een veilige en gezonde situatie in/rond de installatie. 


