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ACTIEGROEP ‘Leefomstandigheden in de knel’

Club heeft twijfels
over optreden
van gemeenten
door onze verslaggever
GRUBBENVORST/HORST – De Vereniging Behoud De Parel in Grubbenvorst betwijfelt of de gemeenten
Horst aan de Maas, Sevenum en
Meerlo-Wanssum handhavend optreden tegen veehouderijen die
zich niet houden aan de Europese
milieurichtlijnen. Daardoor wordt
niet alleen het milieu geschaad,
maar komen ook de leefomstandigheden van de burgers in de drie gemeenten in de knel, zo stelt Behoud De Parel.
De Grubbenvorster organisatie
heeft de gemeenten gevraagd om
een overzicht van de veehouderijen die de Europese richtlijnen
(IPPC genaamd) zouden moeten
volgen en die daar nog niet aan voldoen. De IPPC-richtlijn heeft tot
doel milieuverontreiniging door industrie en intensieve veehouderij
zoveel mogelijk terug te dringen.
De regel bepaalt dat bestaande inrichtingen uiterlijk 31 oktober 2007
de ‘best beschikbare techniek’ toe
moeten passen teneinde een milieuvergunning te krijgen.
„We hebben echter sterke aanwijzigingen dat hier in de praktijk weinig van terechtkomt en dat hier bovendien door gemeenten niet op
gehandhaafd wordt”, stelt Behoud

De Parel-voorzitter André Vollenberg. „Dat willen we met de informatie, die we bij de gemeenten
hebben opgevraagd, verifiëren en
verder bestuderen.”
Mochten de twijfels bevestigd
worden, vindt de vereniging dat de
gemeenten werk moeten gaan maken van handhaving om de leefomstandigheden van burgers te verbeteren. „Dat is absoluut nodig. Uit
persoonlijke ervaringen en van diverse medeburgers weet ik dat het
met handhaving in Horst aan de
Maas slecht gesteld is”, aldus Vollenberg.
Volgens de gemeente Horst aan
de Maas wordt er wel degelijk handhavend opgetreden. „We hebben
twee jaar geleden brieven gestuurd
naar alle ondernemers die zich aan
de IPPC-richtlijnen moeten gaan
houden. Recent hebben we een
aantal controles bij die bedrijven gedaan om te zien hoe de zaken ervoor staan. We hebben daarbij
vooral ondersteunend gehandeld,
omdat het een ingewikkelde zaak
is. Maar we zullen het nu en in de
toekomst niet nalaten te handhaven”, aldus een woordvoerder.
De gemeente Sevenum en Meerlo-Wanssum waren gisteren op het
einde van de middag niet meer
voor een reactie bereikbaar.

