dinsdag, 15 januari 2008

Sevenum:
varkens in
één log
䢇 Veel kritiek raad op college
Van onze verslaggever

S EVENUM 䡵 Sevenum kiest in
eerste instantie voor het
landbouwontwikkelingsgebied (log) bij Trade Port
West als plek voor de vestiging van nieuwe intensieve
veehouderijen.
Mocht dit log vol zijn of zijn er
andere ontwikkelingen die de
vestiging van veehouderijen
hier tegenhouden, dan komen
de log’s Kronenberg en Kleefsedijk aan de beurt.
Dat heeft een meerderheid van
de gemeenteraad van Sevenum
gisteravond tijdens een drukbezochte vergadering besloten. In het log bij Trade Port
mogen in principe maximaal
vier bedrijven van elke vier
hectare komen. Van die vier
hectare mag maximaal drie
hectare met stallen bebouwd
worden. Als de vier bouwkavels
in log Trade Port vol zijn, dan
kunnen hier eventueel nog
aanvullende veehouderijen komen als de raad dat wil.
In het voorstel van het college
werd gerept over plaatsing van
intensieve veehouderij in log
Trade Port, maar zouden in de
beide andere log’s ook zonder
meer één bedrijf mogen komen. Een meerderheid van de
raad had eerder echter aangegeven maar voor één log te opteren. Nieuw Perspectief (NP, 1
zetel); Progressieve Kombinatie Sevenum (PKS, 2 zetels) en
coalitiepartij Sevenum 2000 (5
zetels) keurden de handelwijze
van het college door toch meerdere log’s in het voorstel op te
nemen ten zeerste af. Een motie van afkeuring richting college van NP en PKS haalde het
echter niet. Die partijen vinden
dat hier sprake was van minachting van de raad door welbewust met een ander voorstel
te komen dan was afgesproken.
Sevenum 2000 hekelde ook de
uitspraken van gedeputeerde

Ger Driessen, afgelopen zaterdag in deze krant. Die stelde
dat als de plannen voor Klavertje Vier, een gebied voor
kassenbouw, (logistieke) bedrijven, veilingen en andere
ontwikkelingen niet zouden
passen bij intensieve veehouderijen, de provincie het besluit van Sevenum om Trade
Port aan te merken als locatie
voor varkens- en kippenbedrijven zou vernietigen. „Wij als
gemeenteraad van Sevenum
zijn prima in staat een weloverwogen standpunt in te nemen”, zei Rob van de Ven,
raadslid voor Sevenum 2000,
gisteravond in de raad. „En als
de gedeputeerde vindt dat hij,
via de krant, op voorhand al
kan zeggen dat hij dit besluit
kan terugdraaien, bekruipt ons
een vreemd gevoel. Zou hij
meer weten van wat er gaat of
staat te gebeuren, maar laat hij
vervolgens niet het achterste
van zijn tong zien?”, vroeg Van
de Ven zich af.

