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VEETEELT Klopman in LOG Grubbenvorst

Kalverenbedrijf
verdubbelt aantal
dieren naar 2400
door Leon Janssen
GRUBBENVORST – Arjan Klopman
wil ruim één jaar nadat hij zich vestigde in landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg, zijn
vleeskalverenbedrijf alweer uitbreiden. De Hegelsomse veehouder wil
verdubbelen van een kleine 1200
dieren naar 2400 vleeskalveren.
Daartoe wil Klopman een stal
met dezelfde grootte bouwen als
hij nu heeft in het LOG. Een eerste
aanvraag daartoe diende hij vorig
jaar in bij de gemeente. De definitieve aanvraag wil Klopman binnenkort de deur uitdoen, zodat hij
dit jaar kan beginnen met bouwen.
Tijdens de raadsvergadering dinsdag in Horst, waarin het burgerinitiatief over megastallen van de vereniging Behoud De Parel werd besproken, werd het bedrijf van Klopman naast Ashorst in Horst,
Knoops in Lottum en de toekomstige bedrijven Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst en Klevar in
Sevenum genoemd als mogelijke
bron van fijnstof, stank en ziekten.
Klopman zou bovendien een voorbeeld zijn van ongebreidelde groei
bij de intensieve veehouderij. Iets
waarvan staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw diezelfde dag
had gezegd dat die nog even in de
ijskast zou moeten, totdat het maatschappelijk debat over de megastallen was afgerond.
„Ook met 2400 dieren, kun je
dit dan echt geen megastal noemen”, vindt Klopman. „Bij de vleeskalveren begint dat bij zo’n 2500

dieren. Bovendien was het vanaf
het begin de bedoeling dat we hier
uit zouden breiden. In het begin
heb ik gesprekken gehad met Behoud De Parel. Toen was er nog
niks aan de hand. Nu doen ze heel
verbaasd dat ik uit wil breiden. De
nieuwe stal past echter nog in het
bouwblok. We zouden zelfs nog
meer mogen bouwen, maar dat willen we niet. Dat zou ten koste gaan
van het technisch resultaat. Als je
te groot wordt, holt dat snel achteruit en is je bedrijf niet meer rendabel. Als we de uitbreiding klaar hebben, komt er in het bedrijf nog één
werknemer bij. Dan zijn we met
twee man.”
Volgens Paul Geurts van Behoud
De Parel heeft Klopman de vereniging bij de start van zijn bedrijf
niet goed geïnformeerd. „We hadden geen bezwaar tegen het bedrijf
van Klopman in LOG Witveldweg”, reageert Geurts. „Als het bedrijf maar binnen een bepaalde
grootte bleef. Hij vertelde ons toen
dat hij niet uit wilde breiden. Daarmee wilde hij ons geruststellen. Nu
blijkt hij dus toch een extra stal te
willen bouwen en dubbel zo groot
te worden. Als de vergunningaanvraag gepubliceerd wordt, zullen
we daar goed naar kijken”, waarschuwt Geurts. „Op voorhand zeg
ik dat de neiging om bezwaar aan
te tekenen groot is. Zeker omdat hij
het concept voor de uitbreiding indiende net voor de wet Wabo in
werking trad. Daarmee probeert hij
de strengere milieuregels van deze
wet te omzeilen.”

