Geachte dames en heren,
Mijn naam is Marieke Manders, ik ben geboren en getogen in Venray. Ik heb een
paar jaar in Deurne gewoond waarna mijn vriend en ik (Hans van Hoof) in oktober
2007 de boerderij op de Losbaan 1 van de familie Eerenbeemt hebben gekocht met
de bedoeling daar iets moois van te maken. (Voor de duidelijkheid: Dhr. Eerenbeemt
was geen boer maar een tandtechnisch laborant met een praktijk aan huis). Ook mijn
vriend werkt als financieel adviseur vanuit thuis en wij zagen de boerderij als een
uitdaging en een goede investering voor de toekomst, een goed pensioen. Er is veel
fout gegaan bij de verkoop én koop van de woning. De taxateur die de waarde van
de woning en de eventuele substantiële veranderingen die de waarde van het pand
doen veranderen had moeten onderzoeken heeft dit nagelaten en de verkopende
partij, die absoluut op de hoogte was van de plannen rondom de woning, heeft dit
opzettelijk verzwegen.
Wij zijn nu 2,5 jaar verder en momenteel wordt er aan de 3 de stal op de Losbaan
gebouwd. Het landschap, het open boerenlandschap, waarop ik vanaf het eerste
moment verliefd werd is in 1 jaar tijd geblokkeerd door mega grote stallen. Het
boerenlandschap is niet meer. Het begint op een industrieterrein te lijken. Er wonen
daar geen mensen, er staan daar alleen stallen met heel veel dieren.
Wat er ,in mijn ogen, in onze directe omgeving wordt kapotgemaakt wordt er in en
rondom onze boerderij opgebouwd. Wij zijn hard aan het werk. Ik ben trots op ons:
het hele perceel is omheind met houten palen en poorten, er is een tuin aangelegd,
de wei is geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid, de oude schuur is afgebroken en zal in
zijn authentieke stijl weer opgebouwd worden en met behulp van het Horster
Landschap zijn er rondom het huis struiken en bomen beplant die horen bij dit type
woning en omgeving. Wij kregen complimenten van de mensen van het Horster
Landschap: “Fijn dat jonge mensen zoals wij het aandurfden om in zo'n grote
boerderij te gaan wonen en zo de verpaupering van het platteland tegen gaan….”
Toch vind ik het een mooi compliment want het is hard werken! Naast je gewone
baan heb je er praktisch een 2de baan bij. Maar je krijgt er ook veel voor terug;
natuur, ruimte, vrijheid.
Ik heb spreektijd aangevraagd omdat ik bezorgd ben over leefbaarheid van
mijn directe woonomgeving.
Voor mij ligt het Rapport Intensieve veehouderij Gemeente Horst aan de Maas van
september 2009 uitgevoerd door Drs. Meijerink Milieugezondheidkundige van de
GGD Noord-Limburg. Ik wil u hierbij wat stukken voorlezen. U mag dan in gedachte
houden dat onze woning op ongeveer 300 meter afstand van het NGB zal komen
liggen én dat het NGB niet de enige veehouder is in dit gebied. Wij zijn momenteel al
omsingeld door de stallen.
Blz. 8 Luchtverontreiniging
De dichtstbijzijnde woning bevindt zich op een afstand van circa 150 meter ten
noordnoordoosten en circa 200 meter ten noordoosten van de emissiepunten
(varkens). De bijdrage op deze afstand van de bron bedraagt een maximale
emissieconcentratie.

De dichtstbijzijnde woning bevindt zich op een afstand van ca 300 meter ten
noordoosten van de emissiepunten (pluimvee). De bijdrage op deze afstand van de
bron bedraagt een maximale emissieconcentratie
Blz. 11 Geur
Met behulp van GES-score indeling voor geur kan geconcludeerd worden dat de
woningen die liggen binnen een afstand van 300 tot de bron een GES score 6 wordt
toegekend, d.w.z. onvoldoende milieugezondheidskwaliteit
De totale P98-geurconcentratie van zowel het pluimvee als het varkensbedrijf wordt
tot op een afstand van 300 meter van de bron overschreden.
Blz. 12
Voor fijn stof kan geconcludeerd worden dat de emissie van het pluimveebedrijf een
bijdrage aan de achtergrondconcentratie heeft tot een afstand van 1 kilometer tot de
bron. Vanaf 1,5 km is de emissiebijdrage beduidend lager.
Geachte dames en heren, ik kan mij voorstellen (begrijpen doe ik het niet), maar ik
kan mij voorstellen dat een ambitieus plan zoals het NGB met zijn
vergistingscentrale, composteerderij, minder transport van dieren, kortere keten etc.,
etc., dat je een plan zoals het NBG niet snel opgeeft. Maar ik moet u zeggen dat ik
geschokt ben over de mate van stank en fijn stof waarmee u mij en andere
omwonenden opzadelt en hoe het economisch belang boven dat van de gezondheid
van de direct omwonenden wordt gesteld.
In het rapport van hoogleraren “Een pleidooi voor duurzame veehouderij – einde aan
de georganiseerde onverantwoordelijkheid” waarschuwen deze hoogleraren voor de
diepe sporen die de IV zal achter laten in de natuur en milieu. Ook huisartsen en
longartsen waarschuwen voor de gevolgen van de IV. Er loopt een landelijk
onderzoek naar de effecten op de volksgezondheid en in Brabant zijn er 33.000
handtekeningen opgehaald om de bestuurders daar duidelijk te maken dat het
genoeg is met Megastallen. Bestuurders van Horst a/d Maas u bent verantwoordelijk
voor de invulling van het LOG Witveld. U bepaald hoeveel varkens, kippen en
kalveren er komen. Worden het er echt meer dan 50.000 varkens en1,3 miljoen
kippen? U bepaald hoe groot de uitstoot van fijn stof, ammoniak en geur wordt in een
gebied waar burgers wonen. Dat is uw verantwoording. Ons huis is niet meer te
verkopen met de komst van het NGB of met de komst van nog meer veehouderijen
die voor zoveel overlast zorgen als transport, stank en fijn stof.
De jeugd trekt weg uit Limburg. Nergens zijn de huizenprijzen zo laag als en blijven
ze zolang te koop staan als in de provincie Limburg. Wat gebeurt er met NoordLimburg als deze trend zich voortzet, dit verlengde van het Ruhrgebied met zijn
Klavertje 4, kassenuitbreiding, LOG Witveld, uitbreiding van de veiling? Meer
industrie meer vervuiling meer leegloop. Kan Grubbenvorst over 20 jaar weer een
OLS organiseren ? Zijn er dan nog jonge mensen die willen investeren in deze
streek? U kunt deze mensen een toekomst geven met duurzame industrie. U kunt
het roer nog omgooien besluiten om het anders te doen. U kunt besluiten om de DE
toonaangevende gemeente te worden als het gaat om duurzame landbouw en
veeteelt. Geef de jeugd iets om trots op te zijn en geef de jonge boer een toekomst!

