Geachte B & W, gemeenteraadsleden en andere aanwezigen.
Vanavond heeft U een voorstel op de agenda staan van B & W voor verkoop van
gemeentegronden aan het NGB.
U als Gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met deze plannen.
Graag wil ik U een aantal redenen geven hiervan af te zien.
- Uw besluit dient de bevolking van onze gemeenschap te dienen.
Bij realisatie van het NGB komt stank, stof en ammoniak vrij.
Inwoners hebben overlast van meer verkeer. Het werkgelegenheidsaspect is een
farce. Er is een krappe arbeidsmarkt, en zeg nou eerlijk: wie wil er nu werken in
donkere stoffige stallen of in een kippenslachterij?
- Het vermeende innovatieve aan het NGB is dat de slachterij bij de kippenstal
komt. Vroeger werden alle kippen en varkens op de boerderij geslacht.
Met het intensiveren van de veehouderij moesten slachterijen naar
industrieterreinen verhuizen. Nu er in één stal 3 miljoen kippen kunnen, kan hier
een slachterij op draaien met een capaciteit van 4.000 kippen per uur.
Plaats daarbij nog een bio-energiecentrale en het LOG wordt een industrieterrein.
De prijs van industriegrond is 100 euro. Het NGB kan aankopen voor 8 euro, dit is
een subsidie van meer dan 8 miljoen euro ten laste van de burgers van Horst aan
de Maas!
- Nederlandse burgers willen geen megastallen en het maatschappelijke nut is er
niet. Enkel een paar mensen verdienen aan deze industrie ten koste van de
belastingbetalers.
- Na de bouw mag het NGB verkocht worden! Op deze wijze is de huidige koper
vrij om de hoogste bieder te zoeken voor het complex. Wie staat er dan in voor de
milieu-afspraken en andere goede bedoelingen van de huidige initiatiefnemers?
- Recente gezondheidsonderzoeken hebben aangetoond dat, vooral bij bewoners
rondom kippenmesterijen, méér longaandoeningen en eczeem voorkomt door
endotoxinen en zoonosen. Er zijn wel degelijk extra gezondheidsrisico’s in
gebieden met intensieve veehouderij en dat terwijl wij al wonen in een regio met
de slechtste luchtkwaliteit van Europa!
- Er zijn vele zienswijzen tegen het NGB ingediend door burgers en bedrijven.
Burgers komen op voor het leefmilieu en het landschap.
Agrarische ondernemers komen op voor het bestaansrecht van hun bedrijf en de
boterham van hun medewerkers. Intensieve veehouders willen ook geen NGB, zij
vrezen oneerlijke concurrentie en slechtere prijzen voor hun produkten door de
enorme productieuitbreiding.
- Dat een onderneming als het NGB risicovol is, lijdt geen twijfel. Zoveel dieren bij
elkaar in een continu productie-proces, en dat in een tijd dat antibioticagebruik in
de intensieve veehouderij ter discussie staat. Er worden drie aanvragen
ingediend en zeer vele BV’s opgezet om het financiele risico voor de natuurlijke
personen achter deze gigastal, het NGB, te minimaliseren.
- Diverse procedures zullen bij de Raad van State gevoerd worden en Behoud de
Parel met zijn leden en andere belanghebbenden gaan door tot het NGB van de
baan is.
Wij vinden dat de grootste megastal van Nederland niet in Horst aan de Maas mag
komen en geven U daarom het advies niet meer aan dat dode paard te trekken:
zonde van alle moeite!

