
 
Aan het college van B&W  
p/a postbus6005  
5960 AA Horst  

Horst,  8 september 2021  

Betre@: vragen brand in stal aan Broekhuizerdijk Melderslo 

Geacht college, 

In het dagblad de Limburger van woensdag 25 augustus is te lezen dat er de dag ervoor 650 varkens 
de dood hebben gevonden doordat ze gesLkt zijn in de stal. De oorzaak zou een probleem van het 
mechanische venLlaLesysteem  kunnen zijn, dat niet ingeschakeld werd nadat een luchtwasser 
defect bleek te zijn. We vinden het voor de varkens, agrariër en de sector natuurlijk heel erg dat dit 
gebeurd is. Daarnaast wil de SP dat er indien dat noodzakelijk blijkt voor de toekomst zaken 
aangepast worden, zodat dit in ieder geval niet meer kan gebeuren.  

Hiertoe enkele vragen: 

1. De gemeente hee@ een onderzoek gestart naar de oorzaak van deze ramp. Wordt de raad 
hier over op de hoogte gehouden. Zo ja, in binnen welke Ljd kunnen we deze informaLe als 
raad verwachten? 

2. Zijn er meerdere voorvallen in onze gemeente bekend waarin dit specifieke probleem hee@ 
plaats gevonden? Zo ja, graag aantallen benoemen. 

3. Zijn er gelijkende voorvallen geweest in onze gemeente waarin OF de luchtwassers ineens 
niet meer funcLoneerde OF er een hapering/storing was in de mechanische venLlaLe? Ook 
hier graag concrete aantallen noemen. 

4. Zijn de risico’s van dit soort systemen te beperken? Zo ja, is bekend op welke manier men dit 
aangepast zou kunnen worden?  Zodat deze systemen niet meer kunnen falen door “een 
ongelukkige samenloop van omstandigheden of verwijtbaar handelen”. Zo nee, waarom is 
hier geen onderzoek naar gedaan? 

5. Wordt er voldoende gecontroleerd/gehandhaafd op de werking van luchtwassers en 
venLlaLe? Zijn er rapporten beschikbaar over de bevindingen hiervan? Zo ja, kunnen deze 
dan gedeeld worden met de gemeenteraad? 

6. Is het college van mening dat er voldoende aandacht wordt geschonken op het gebied van 
veiligheid en rampvoorkoming voor de dieren bij de vergunningaanvraag of is zij van mening 
dat deze na dit voorval eens kriLsch bekeken moet worden? 



De SP ziet het antwoord graag schri@elijk tegemoet binnen de afgesproken Ljdspanne.  

Met vriendelijke groet, 

Michael Van Rengs 
SP fracLe Horst aan de Maas 


