zaterdag, 22 september 2007

OPINIE 䡵 MOET ER IN GRUBBENVORST WEL OF GEEN RUIMTE ZIJN VOOR EEN ‘VARKENSFLAT’?

Horst aan de Maas is niet onbevooroordeeld

W

ethouder Litjens
schreef in Dagblad De
Limburger van vorige
week zaterdag dat het
nog te vroeg was om
over de plannen van het Nieuw
Gemengd bedrijf (NGB) te oordelen. Ondertussen zijn er aanwijzingen genoeg dat hij straks toch
in zal stemmen met de plannen.

Medio jaren negentig van de vorige eeuw vroegen boeren met luidruchtige acties aandacht voor de
dreigende koude sanering van de
sector. Dierziekten, mestoverschotten en marktprijzen maakten het leven van boeren er niet
gemakkelijker op. De acties betekenden een omslag in het overheidsbeleid, dat voortaan gericht
was op het terugdringen van overschotten. Invoering van dierrechten, mestverwerkingswetten en
opkopen van bedrijven brachten
de nodige lucht bij de agrarische
gezinsbedrijven.
De klok wordt nu teruggedraaid.
Diererechten mogen weer vrij
verhandeld worden en het NGB
krijgt zomaar 50 procent gratis
dierrechten erbij. De Reconstructiewet is bedoeld om bedrijven uit
natuurgebieden of nabij woonker-

De gemeente
heeft nog geen
oordeel over een
nieuw gemengd
bedrijf in
Grubbenvorst,
betoogde
wethouder Leon
Litjens. Paul
Geurts denkt dat
dat oordeel er
wel al is.

nen te verwijderen. Bij het NGB is
dat niet het geval. Houbensteyn,
één van de initiatiefnemers van
het NGB, houdt zijn bedrijf in Ysselsteyn gewoon overeind!
Litjens heeft begrip voor de zorgen van burgers, maar weet dat
agrarische ondernemers verder
moeten met - volgens Litjens noodzakelijke schaalvergroting.
Er wordt zorgvuldig gekeken naar
de plannen. Maar vervolgens
wordt besloten onder welke voorwaarden het bedrijf er dus toch
komt. In essentie vage begrippen
als ‘duurzaamheid’ en ‘innovatie’
zijn het ‘sesam open u’, die de
plannen rechtvaardigen.

op Oost-Europese werknemers,
doet er kennelijk niet toe.
Litjens schrijft dat hij zich nog
niet uitspreekt voor of tegen vestiging van het NGB. Dat klinkt redelijk maar blijkt erg hypocriet,
als je wat verder kijkt.
De initiatieven voor vestiging van
het NGB dateren al van 2003 en
gedurende die periode is er goed
gekeken naar hoe het bedrijf te
realiseren. Het gaat om een behoorlijk grote investering.
Horst aan de Maas is één van de
aandeelhouders van Knowhouse,
het bedrijf dat de kar trekt om
het NGB gevestigd te krijgen aan
de Witveldweg.

De Reconstructiewet biedt bedrijven de mogelijkheid te groeien in
landbouwontwikkelingsgebieden,
maar was daar oorspronkelijk helemaal niet op gericht. En al zeker
niet op de schaal waar we bij het
NGB praten! De ‘megagroei’ is er
later pas ingeslopen! Volgens Litjens is een florerende agrarische
sector belangrijk omdat er zo veel
mensen in werken. Dat de schaalvergroting ondertussen leidt tot
het sluiten van tientallen gezinsbedrijven, terwijl de nieuwe megabedrijven vooral zullen draaien

In het kwartaalblad van Systeeminnovatieprogramma’s nummer
8, gepubliceerd in het najaar van
2005 zegt Trudy van Megen
(Knowhouse), dat geprobeerd
wordt de vestiging van het NGB te
realiseren binnen de bestaande
landelijke en plaatselijke regelgeving. Maar indien dat niet lukt
heeft de minister nu al toegezegd
dat de wetgeving zodanig wordt
aangepast, dat het bedrijf alsnog
gerealiseerd kan worden. In het
artikel zegt ze verder: „Niet alleen
de minister, ook de gemeente en

de provincie omarmen het innovatieve idee. We worden
haast doodgeknuffeld…”
De gemeente laat een voor
haar in de besluitvorming
zwaarwegend onderzoek doen
door twee organisaties die in
principe allebei vóórstander
zijn van vestiging van het
NGB: LLTB en Milieufederatie.
Tenslotte schrijft Litjens dat
„onze inwoners een zorgvuldige afweging van belangen mogen verwachten”. Maar als die
hun belangen naar voren brengen, is hij er als de kippen bij
om te betogen dat het allemaal
heel erg emotioneel is wat die
inwoners zeggen en dat de economische voordelen toch wel
erg groot zijn.
Straks horen we van Litjens,
dat hij echt niet over één
nacht ijs is gegaan, maar dat
hij - helaas, helaas - geen ander besluit kon nemen dan instemmen met vestiging. Een al
te doorzichtig opzetje.
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