
Geachte voorzitter, leden van de commissie, aanwezigen, 
 
Het is 2006. De toenmalige gemeenteraad van Maasdriel stelt het bestemmingsplan Buitengebied, 
binnendijks deel, vast. Met unanieme stemmen. En dat terwijl de locatie Molenstraat 37 Hurwenen met 
een gedeelte van H.C. de Jonghweg ongenummerd Rossum de bestemming Intensieve Veehouderij 
krijgt, op enkele honderden meters afstand van de dorpskernen van Hurwenen en Rossum. Hoe is het 
mogelijk… 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland lijken nog even roet te willen gooien in het eten van… ja van wie 
eigenlijk? In het eten van de ondernemer met zijn reeds bekende plannen voor een gigageitenstal? In 
het eten van anderen die meeprofiteren? Dat zullen we nooit te weten komen… En aan het technische 
bezwaar van Gedeputeerde Saten wordt tegemoet gekomen. De 6.000 geiten op H.C. de Jonghweg 
ongenummerd zijn geen enkel punt van aandacht. 
 
En zo wordt het 2012. De toenmalige gemeenteraad van Maasdriel stelt het bestemmingsplan 
Buitengebied herziening 2009 reparatieplan vast. Al weer met unanieme stemmen. Nadat in 2007 de 
epidemie is uitgebroken van Q-koorts: een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan. En 
nadat al in 2011 was gepubliceerd over duidelijke aanwijzingen dat mensen die in gebieden met veel 
veehouderijen wonen, ook los van Q-koorts serieuze negatieve gezondheidseffecten ondervinden. Hoe 
is het mogelijk… 
 
En nu is het 2019 geworden. Nu kan niemand er meer omheen. Allemaal hebben we kennis van de 
onderzoeken waaruit blijkt dat omwonenden van een geitenhouderij een verhoogde kans op 
longaandoeningen hebben. Dit risico neemt toe naarmate de geitenhouderij dichterbij is en naarmate 
het aantal geiten groter is. 
 
En gelukkig is er nu een nieuwe gemeenteraad die het College van B&W op 28 maart jl. bij motie heeft 
opgedragen om “bij alle komende afwegingen in het dossier rondom de geitenhouderij het aspect 
volksgezondheid van omwonenden voorop te stellen” en om “uitbreiding van de geitenhouderij in 
Rossum/Hurwenen te voorkomen”. 
 
Ik doe hierbij ten eerste een dringend verzoek aan de gemeenteraad om binnen de eigen 
bevoegdheden ook zelf maatregelen te nemen: zet de fouten uit 2006 en 2012 recht en trek voor H.C. 
de Jonghweg ongenummerd de bestemming intensieve veehouderij ofwel de “specifieke vorm van 
agrarisch – niet grondgebonden veehouderij” in.  
 
Alles wat ik over de gezondheidsrisico’s heb gezegd, geldt net zo hard voor H.C. de Jonghweg 12 
Rossum. Daarom doe ik een tweede verzoek: trek ook voor H.C. de Jonghweg 12 de bestemming 
intensieve veehouderij ofwel de “specifieke vorm van agrarisch – niet grondgebonden veehouderij” in. 
 
Dan geeft u de omwonenden dat waar ze recht op hebben: de kans op een goede gezondheid. En dan 
krijgt u wat een gemeenteraad moet hebben: het vertrouwen van de burgers. Dan is het niet meer “hoe 
is het mogelijk” maar wordt het “ja het is mogelijk”! 
 
Ik dank u. 


