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‘Als burger doet je dit
gewoon pijn’
Leon Janssen
sterk vervuilende kippenfarm
S EVENUM 䡵 De buurtbewoners en varkensbedrijf opgeruimd
van de Kleefsedijk in Sevenum zullen worden. Met andere
sprongen begin dit jaar een gat woorden: aan de Kleefsedijk zal
in de lucht. De voorgenomen het milieu er iets op achteruit
vestiging van een varkensbe- gaan, maar dat wordt dan gedrijf met bijna zestienduizend compenseerd door milieuwinst
varkens langs deze weg werd bij de twee andere veehouderijdoor de gemeenteraad naar de en die dicht bij natuurgebieden
prullenbak verwezen. Nu de ini- liggen.
tiatiefnemer toch een milieu- En dat kan volgens Anouk Couvergunning
rage van de proaanvraagt voor
vincie Limburg
Omwonenden van de
een bedrijf aan Kleefsedijk in Sevenum
best wel eens
de Kleefsedijk
reden kunnen
en de provincie werden donderdagvond zijn de milieugeïnformeerd over de
laat doorschevergunning
meren dat de mogelijke komst van een aan Haenen te
mogelijkheid
groot varkensbedrijf in verlenen.
bestaat dat de
Maar Haenen
hun buurt.
Sevenumse
heeft behalve
raad zijn zin niet krijgt, slaat de een milieuvergunning ook een
schrik de burgers weer om het bouwvergunning nodig. Die
hart.
moet hij bij de gemeente aanvragen. En die heeft al gezegd
„U kunt zich wel indenken dat dat ze die niet zal verlenen, omwij ons zorgen maken over fijn- dat ze een ander landbouwontstof en stank. Onze kinderen wikkelingsgebied heeft aangespelen in de tuin. De raad heeft wezen voor de vestiging van
besloten dat het bedrijf hier nieuwe intensieve veehouderijniet komt. Maar blijkbaar en.
wordt aan dat besluit voorbij ge- Dat Haenen de mer-procedure
gaan om de zin van provincie toch voortzet om vast een midoor te drijven. Nou, als burger lieuvergunning te krijgen,
doet je dat gewoon pijn.”
maakt de buurtbewoners ongeThea Lemmen woont niet ver rust. De milieuvergunning
van de locatie waar Sevenum- blijft drie jaar geldig. Als Haemer Pieter Haenen een mega- nen wil bouwen, dan zal de raad
varkensbedrijf wil bouwen. Sa- binnen die tijd om moeten óf de
men met een twintigtal buurt- provincie zou het besluit van
bewoners
kwam
ze Sevenum moeten negeren.
donderdagavond naar een in- Contacten tussen Haenen en geformatieavond in het Sevenum- deputeerde Ger Driessen zijn er
se AC-restaurant over de mi- in ieder geval al over de verkoop
lieueffectrapportage (mer) die van grond in het Klavertje VierHaenen op had laten stellen gebied. Maar ook de gemeentevoor zijn bedrijf. Die heeft hij lijke herindeling kan Haenen in
nodig voor de milieuvergun- de kaart spelen. Over anderhalf
ning. Net als haar medebuurt- jaar gaan Sevenum en Horst aan
bewoners vreest Lemmen over- de Maas samen. Dan komt er
last en toename van verkeer. ook een nieuwe gemeenteraad
Haenen aan de andere kant die misschien minder moeite
voert aan dat door zijn nieuwe heeft met een groot varkensbeintensieve veehouderij een drijf aan de Kleefsedijk.

