ffiËtu$ffi
# Rapport ontwikkelingen Grubbenvorst

Onderzoek
gevolgen
pqecten
o

door LeonJanssen
- Er komt een uitGRUBBENVORST
gebreid onderzoek naar de gevolgen voor het milieu van allè pro:
iecten die rond Grubbenvbrst
worden
uitgevoerd.
Verder
wordt medio volgend iaar gestart m€t het permanent metèn
van de hoeveelheid fiinstof in de
lucht bii Grubbenvorst.
Om deze onderzoeken wordt al iaren gev-raagddoor de vereniging Éehoud de Parel en veel Grub-beÀvorstenaren. ZIj maken zich grote zorgen over-de ggvglgenvan áe projecten rond Grubbenvorst die óp 3tap.el staan of inmiddels uitgevoerd
zijn. Daaronder vallen hei landb_orrwontwikkelingsgebied (LOG)
Witveld met daarin het Nieuw Gemengd Bedrijf (r,3 miljoen kippen,
35.ooovarkens,een kippenslachter_
rJ en een mestverwerkingsinstalla_
tie); de centrale verwerkingsinstallatie vo.or-zand en grind; Klavertje
Vier (inclusief de Greenportlane en

!q:glg:ui"4 califomië)deveiling

ZON; Floriade/Greenparken de aul
tosnelwegen A67en À7.
Wethouder Leon Litjens van
Horst aan de Maas wil de milieugeyolg-en van al die ontwikkelingin
in kaart gaan brengen. Daarriee
wordt ook gekekennaar de effecten
van de projecten op elkaar.
,,We hebben al eens een kleinschalig onderzoek daarvoor uit laten voeren", zegt Litjens. ,,Daarin
l(wam naar voren dat ze geengevol_
gen !,rebben voor vooi de volksgezondheid. Ook niet als je ze biiákaar optelt. We willen-echter een
uitgebreid gefundeerd rapporr op
laten srellen om alle gvótgen iir
beeld te brengen.DaarÀee làtnn"n
we dan alle ongerustheid over de
volksgezondheid wegaemen, hopen we. De volksgezondheid staat
ook bij'ons voorop.
Mocht uit de

ie,cten.Maar daar wil it nu ïog
niet op vooruitlopen."
Litjens kondigt tevens aan dat
medio volgend jaar gestart wordt
met een pernianente fijnstofme_
ting. Ook daarom is diveise malen
gevraagd.De plek waar dar gaatgeDeuren staat nog niet vast. Hij is
mening dat metingen rond
yet _v-an
Grubbenvorst niks toevoegen. ,,Er
wordt op diverseplekken in Nederland fijnstof gemelen", zegt Litjens.
die gegevenskun jè de hoe"M91
veelheid fijnstof in de rest van Nederland berekenen.Mobiele meetstations controleren voortdurend
ofdie berekeningenkloppen. Daaruit blij_kt dat ze betrou*baar zijn.
Jehoeft hier dus niet te meten."
André Vollenberg,voorzitter van
Behoud de Parel is blii dat er een
mer komt voor de projeeten rond
Grubbenvorst. ,,Eigenliii(is dat een
erKennlng voor wat we altiid heb_
gezegd",aldus Vollenbei.g.,,nts
fen
dit het resultaat is van dat ríe net
vertrouwenin Leon Litiens hebben
opgezegd,dan zijn we tevreden. Ik
hoop alleerrdat alles meegenomen
wordt in het onderzoek én ze de
juiste cijfers gebruiken."

