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INTENSIEVE VEEHOUDERIJ Oproep aan college en raad Horst aan de Maas om Nieuw Gemengd Bedrijf tegen te houden

Brief dorpsraden tegen megastal
door Leon Janssen
GRUBBENVORST – Horst aan de

Maas moet de vestiging van het
Nieuw Gemengd Bedrijf in LOG
Witveldweg tegenhouden.
Dat vinden de dorpsraden van
Grubbenvorst, Horst, Tienray en Sevenum. Ze hebben de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Horst aan

de Maas een brief gestuurd waarin
ze erop aandringen geen toestemming te geven voor de vestiging
van het Nieuwe Gemengd Bedrijf
(NGB) in het Grubbenvorster LOG.
Het NGB zou plaats gaan bieden
aan 1,3 miljoen kippen, een kippenslachterij, 35.000 varkens en een
grote mestverwerkingsinstallatie.
Volgens de vier dorpsraden zijn
er nog te veel onzekerheden over
de gevolgen voor de volksgezond-

heid in de omgeving van de megafarm. „Er is nog lang niet alles onderzocht en wat wel is onderzocht
sluit grote risico’s niet uit”, schrijven ze in hun gezamenlijke brief.
Ze wijzen ook op het besluit van
de provincie Noord-Brabant in
maart dit jaar om een bouwstop in
te stellen voor nieuwe grote intensieve veehouderijen. De dorpsraden zijn bang dat Brabantse veehouders uitwijken naar Horst aan

de Maas als ze een megastal willen
bouwen. Verder wijzen ze op een
appèl van wetenschappers om een
einde te maken aan de huidige
vorm van intensieve veehouderij.
Eerder gaven de dorpsraad van
Grubbenvorst en Horst al te kennen tegen het NGB te zijn. Daar
hebben zich dus nu Sevenum en
Tienray bij aangesloten.
„Melderslo en Lottum hebben
bij ons nog geen standpunt bekend-

gemaakt”, zegt Pim de Bekker, vice-voorzitter van de Grubbenvorster dorpsraad. „We wilden echter
niet wachten met het sturen van
de brief, omdat het NGB al een
bouwvergunning heeft ingediend.”
De dorpsraad van Sevenum
sloot zich aan omdat in dit dorp
ook een initiatief is voor een megastal. Daar is een plan voor een
stal van zestienduizend varkens in
LOG Kleefsedijk.

