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NGB Initiatiefnemers willen niet wachten op nieuw bestemmingsplan

Mogelijk ontheffing
voor bouw megafarm
door Leon Janssen
GRUBBENVORST – De gemeente

Horst aan de Maas gaat kijken of
ze voor het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst een ontheffing op het bestaande bestemmingsplan kan verlenen. De initiatiefnemers van de megafarm
willen daarmee vaart zetten achter hun plannen.
Kuipers Kip BV, Bio Energiecentrale Maashorst BV en Heideveld Beheer BV dienden onlangs bij de gemeente Horst aan de Maas een aanvraag in voor de bouw van een
pluimveebedrijf met 1,3 miljoen
kippen, een kippenslachterij, biovergister voor mest en slachtafval
en varkensstallen voor 35.000 dieren.
Het huidige bestemmingsplan
voor het gebied langs de Witveldweg in Grubbenvorst, waar de megafarm zou moeten komen, staat
een dergelijk bedrijf niet toe.

De gemeente is bezig met een
nieuw bestemmingsplan voor dit
gebied. Daarin zouden intensieve
veehouderijen van deze grootte
wel toegestaan zijn. Volgens een
medewerker van de gemeente zal
het echter nog zeker tot 2013 duren
voordat dit nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Hij verwacht namelijk dat tegenstanders
van het Nieuw Gemengd Bedrijf
procedures tot aan de Raad van State zullen aanspannen om de vestiging van het NGB tegen te houden.
Daarop willen de initiatiefnemers van het NGB niet wachten.
Ze dienden onlangs een bouwaanvraag in voor 28.000 vierkante meter kippenstal, een biovergister van
8000 vierkante meter met vijf biovergisters van 4500 kubieke meter
elk, een buffertank, tanks voor
slachtafval en diverse bedrijfsgebouwen. Daarbij komen nog varkensstallen met twee etages met een totale oppervlakte van enkele tienduizenden vierkante meters. In totaal

gaat het om een investering van
zo’n twintig miljoen euro.
„Als gemeente zijn we nu verplicht te onderzoeken of we een
ontheffing op het geldende bestemmingsplan kunnen verlenen voor
het NGB”, zegt de gemeentewoordvoerder. „Daarvoor moet een zogenaamde
projectbesluitprocedure
worden gevolgd.”
Er is nog een reden waarom de
initiatiefnemers nu een bouwaanvraag indienen. Per 1 oktober is er
voor dergelijke projecten niet meer
een aparte milieueffectrapportage
(mer), bouw- en milieuvergunning
nodig, maar worden die gebundeld
in een omgevingsvergunning. Volgens de initiatiefnemers zouden ze
dan een heleboel zaken overnieuw
moeten doen om een vergunning
te krijgen voor de vestiging van het
NGB. De initiatiefnemers willen
daarom ook vóór 1 oktober de aanvraag voor de milieuvergunning indienen bij de de provincie die daarover een beslissing moet nemen.

