We kunnen het niet meer uitleggen. 10,5 jaar hebben we keihard
gevochten en heeft de gemeente geroepen dat er géén grootschalige IV
aan de Kleefsedijk mag komen. Maar, hoewel er nu een kleiner plan ligt,
worden we toch opgezadeld met allesvernietigende Megastallen.
We benoemen 7 stellingen die volgens ons vastgelegd moeten worden in
de Horster toekomstvisie over IV. We onderbouwen deze met onze
zorgen over het Kleef:
1) Megastallen mogen níét overal in het Horster buitengebied verrijzen!
Of heeft de gemeente en de gemeenteraad haar visie gewijzigd?
Grootschalige IV zou enkel mogen in daarvoor aangewezen LOG’s en een
LOG, dat mocht de Kleefsedijk niet worden! Jaren wordt daar tot aan de
Raad van State voor geprocedeerd. Tegen de boer, maar ook tegen de
provincie. Stapels documenten zijn daar voor gemaakt en bakken met
gemeenschapsgeld heeft dat gekost. En of je nu vóór of tegen IV bent, de
huidige gang van zaken valt bij niemand goed. Dit valt niet uit te leggen!
2) Het Kleef mag óók geen grote IV-concentratie worden!
We zien nog steeds zienswijzen waarin men probeert aan de Kleefsedijk
ook nieuw vestiging mogelijk te maken. Oud-gedeputeerde Driessen blijkt
wederom de zaakwaarnemer, dus de laatste aanvraag zal dit niet zijn! De
strijd werd echter in december 2014 bij de Raad van State door de
gemeente gewonnen, doordat het Kleef nét geen grote IV-concentratie
was. En dat zou de gemeente er met het toestaan van het huidige plan nu
zelf van maken. Dat zet de deur voor nieuw vestigingen ook nog
wagenwijd open!
3) De Horster Maat moet concreter gemaakt worden!
De Horster Maat benoemt nu alleen vierkante meters. Dat is onzin! Het
gaat ook om het aantal dieren en de uitstoot. Een gemiddeld
vleesvarkensbedrijf huisvest in HadM 2.425 vleesvarkens. Zou de Horster
Maat dan niet ongeveer van die orde van grootte moeten zijn? Of wil men
dit verveelvoudigen?
4) Een bouwblok mag voor 70% bebouwd en voor 30% groen worden!
Als enige gemeente verruimt HadM nog de mogelijkheden voor
megastallen, door overal uitbreidingen tot 1,5 hectare toe te staan, die

men 100% wil laten volbouwen. De altijd genoemde, verplichte 30% voor
groen laat men vervallen! Deze zou plots zelfs nooit bestaan hebben.
Beste mensen het is 2017, dit kan niet in een gebied wat zich de
Gezondste Regio wil noemen!
5) Er moet véél minder waarde gehecht worden aan het gebruik van
luchtwassers!
Aan de Kleefsedijk zouden 8.280 mestvarkens moeten komen! Voor de
beeldvorming: aan de weg naar Panningen liggen er 9.000. Voorzien van
de nieuwste technieken, zijnde luchtwassers. Maar daar is veel overlast!
Niemand, zelfs binnen de sector, durft nog te stellen dat luchtwassers
doen wat ze op papier beloven. En wáár kunnen we gaan kijken en ruiken
naar een dusdanig groot bedrijf wat de omgeving niet verziekt? Helemaal
nergens!
6) Nieuw vestiging moet niet mogen onder de noemer Hervestiging
Men wil er nu, in het kader van uitbreiding, een plan als zogenaamde
hervestiging doorheen duwen. Terwijl het van een zeugen-gezins-bedrijf
een spiksplinternieuw Mega-mestvarkensbedrijf gaat worden! Qua
uitstoot wordt het 8 maal zo groot! Juridisch gezien zal het misschien
lukken om dit geen nieuw vestiging te noemen. Echter, maatschappelijk
gezien gelooft daar natuurlijk niemand in!
7) Grootschalige IV kan niet samengaan met horeca en recreatie
Het Kleef heeft meerdere functies en volgens de gemeente zelf een
agriatief karakter. Megastallen geven veel overlast. Wil men dat aan de
doorgaande, zóveel gebruikte weg náár en vlakbij onze prachtige horeca
en recreatie? Die zorgt voor veel werkgelegenheid, maar ook voor veel
toeristenbelasting. Zijn déze ondernemers niet belangrijk voor onze
gemeente?
Al met al lijkt er óf wat mis met onze geheugens, óf wat mis met de visie
van het Horster bestuur. Want een dusdanig omgedraaide visie getuigt,
ons inziens, van géén visie! En dat is voor burgers NIET te doen! Wij
houden vol om ons Kleef, met alles waar ook wij keihard voor werken, te
behouden zoals het nu is. Maar wát beslist de gemeenteraad?

