Op 12 februari 2008 maakte de toenmalige gemeenteraad van Horst aan de Maas het mogelijk
om - binnen het kader van de RO - het NGB te realiseren binnen Log Witveldweg. Dat
gebeurde met een nipte meerderheid van 1 stem.
Die zelfde dag presenteerden 4 instanties - het Milieu- en Natuurplanbureau, de Raad van
Dierenaangelegenheden, het RIVM en de Raad voor het Landelijk Gebied - even zoveel
rapporten die ze opgesteld hadden op verzoek van de Tweede Kamer. In die rapporten
kwamen een aantal zaken naar voren - ook op het gebied van RO - die van belang waren voor
de plannen m.b.t. IV in Horst aan de Maas. Maar in de bijna tien jaar die inmiddels
gepasseerd zijn, heeft de gemeente op geen enkele wijze rekening gehouden met de
aanbevelingen vanuit die rapporten in haar RO-beleid. De belangen van de mega IV-bedrijven
hebben tot op de dag van vandaag geprevaleerd, boven de belangen van de burgers, laat staan
de belangen van de Omwonenden.
Het RIVM adviseerde in haar rapport van 2008 dat i.v.m. het risico van infecties kippen- en
varkensbedrijven minimaal zo'n een tot twee kilometer uit elkaar moeten liggen. En de raad
voor het Landelijk Gebied zei dat de risico’s bij megastallen weliswaar kleiner was, als bij
kleinere bedrijven, maar als het bij die grotere bedrijven mis gaat, dan gaat het meteen ook
heel erg mis!
Inmiddels bevinden zich in het log verschillende dieren zoals varkens, kalveren, geiten en
kippen. Daarmee ontstaat een soort tikkende tijdbom als het gaat om volksgezondheid. Ik wil
alleen al wijzen op de Q-koorts problematiek. Bij de eerdere Q-koortsuitbraak is destijds een
vergroot risico vastgesteld bij geiten- en schapenbedrijven binnen een straal van 5 kilometer
van de bebouwde kom. Met name in Aarle-Rixtel is deze conclusie goed gedocumenteerd
onderbouwd.
.
Planologisch - zo lijkt het - gaat dit in Horst aan de Maas volkomen voorbij aan de vorming
van RO-beleid.

