vrijdag, 21 september 2007

‘Uitslag studie varkensflat staat al vast’
Van onze verslaggever

G RUBBENVORST 䡵 De actiegroep
Behoud de Parel, die zich verzet
tegen een aantal grootschalige
bedrijfsmatige en agrarische
ontwikkelingen rond Grubbenvorst, heeft weinig vertrouwen
in de uitkomst van een onderzoek naar het innovatieve karakter en de duurzaamheid van
het Nieuwe Gemengd Bedrijf.
Volgens de actiegroep staat de
uitslag al vast.
Voor dat onderzoek hebben de
Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Milieufederatie

Limburg een aantal vragen op
papier gezet. Voor de gemeente
Horst aan de Maas is de uitkomst van dat onderzoek doorslaggevend of ze mee wil
werken aan de vestiging van het
bedrijf met 35.000 vakens,
1,3 miljoen kippen, een mestvergistingsinstallatie en een
kippenslachterij in het landbouwontwikkelingsgebied
(LOG) bij de Witveldweg in
Grubbenvorst.
Wethouder Leon Litjens van
Horst aan de Maas heeft namelijk drie criteria voor vestiging
van een agrarische bedrijf in

een LOG opgesteld. Of het moet
weg op de huidige plek in het
kader van de reconstructie of
het zorgt voor overlast bij een
dorpskern of het is erg innovatief en duurzaam bezig. Voor
het Nieuwe Gemengde Bedrijf
zou dat laatste criterium van
toepassing moeten zijn. Of het
bedrijf innovatief en duurzaam
is, wordt momenteel onderzocht door een adviesbureau.
De actiegroep Behoud de Parel
zet vraagtekens bij de normen
die gebruikt worden om vast te
stellen of het bedrijf wel of niet
duurzaam en innovatief is. De

groep vindt het ook raar dat de
LLTB en de Milieufederatie gevraagd zijn om de onderzoeksvragen op te stellen. Beide hebben volgens Behoud de Parel namelijk aangegeven dat ze in
principe vóór vestiging van het
Nieuwe Gemengd Bedrijf zijn.
Zij vormen voor de gemeente
een alibi om haar plannen door
te drukken, denkt Behoud de
Parel. De actiegroep vindt dan
ook dat de uitkomst van het onderzoek al bij voorbaat vaststaat. Behoud de Parel zou het
liefste hebben dat ook met de
inwoners van Grubbenvorst en

collega-agrariërs met kleinere
bedrijven rekening gehouden
zou worden. Volgens haar moet
namelijk ook rekening gehouden worden met andere zaken
dan alleen het innovatief karakter en duurzaamheid.
De actiegroep heeft over haar
bezwaren tegen het onderzoek
een brief geschreven en aan het
college van
Wethouder Leon Litjens wil nog
niet reageren op de brief. „De
brief wordt in behandeling genomen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

