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RAAD DCM moet garanties geven

Eisen aan komst
grindbedrijf naar
Grubbenvorst
door onze verslaggever
GRUBBENVORST – De gemeenteraad
van Horst aan de Maas stelt strenge
eisen aan de komst van een verwerkingsinstallatie voor zand en grind
naar het gebied Raaieinde aan de
A67 bij Grubbenvorst. Daarmee
lijkt de raad zich neer te leggen bij
de vestiging van het grindbedrijf
op Raaieinde.

Dat bleek gisteravond tijdens de
vergadering van de gemeenteraad.
Alle partijen wilden onder meer
dat het grindbedrijf maximaal twintig jaar in werking zal zijn en dat
Raaieinde daarna weer natuurgebied zou worden. Verder stelden ze
eisen aan de verkeersveiligheid, de
uitstoot van fijnstof en de geluidsoverlast. Ook wil de raad garanties
van de Delfstoffen Combinatie
Maasdal (DCM), het bedrijf dat de
installatie bij Grubbenvorst gaat
bouwen, dat projecten in het kader
van de Maasbeveiliging bij andere
dorpen op tijd en op de juiste manier worden uitgevoerd.
De PvdA wilde bovendien dat
het geld wat de gemeente krijgt als

vergoeding voor de zand- en grindwinning op Raaieinde aan de leefbaarheid in Grubbenvorst besteed
wordt. De VVD vond dat echter
niet zo nodig. „Horst aan de Maas
heeft 29.000 inwoners, Grubbenvorst hoeft niet alleen van het ‘zoet
voor zuur’ te profiteren. Eerst de
sluitstuk-kades in Broekhuizenvorst, als er daarna nog geld overblijft mag dat naar Grubbenvorst.”
Wethouder Leon Litjens zegde
gisteravond toe in de onderhandelingen met DCM zoveel mogelijk
garanties te krijgen dat er aan de eisen van de raad voldaan zou worden. „Een heel aantal van die eisen
hebben we al verwerkt in de conceptovereenkomst”, aldus Litjens
gisteravond. „Waar dat nog niet of
onvoldoende is gebeurd, zal ik proberen deze in de definitieve overeenkomst scherp te krijgen.”
Of Raaieinde over twintig jaar
ook echt een recreatieve-/natuurbestemming zou krijgen, kon hij
niet garanderen. „Ik weet niet hoe
de wereld er dan uitziet en wat de
gemeenteraad dan beslist”, zei hij
gisteravond.

