Horst aan de Maas

Horst aan de Maas

Motie inzake
Voorlopige stop uitbreidingen/ hervestigingen Intensieve Veehouderijen

De Raad van de gemeente Horst aan de Maas, in vergadering bijeen op 9 mei 2017.
Constaterende dat:
 Horst aan de Maas veel intensieve veehouderijen (IV) binnen zijn gemeentegrenzen heeft.
 In verschillende situaties deze veehouderijen leiden tot overlast door verhoogde concentraties
fijnstof, ammoniak, stank of andere voor de mens en milieu schadelijke stoffen.
 Dit heeft geleid tot een steeds breder wordende maatschappelijke stroming, die vraagt om of
minder dieren of een andere manier van het vormgeven van de IV-sector.
 Horst aan de Maas nu bij het BP niet of nauwelijks anticipeert op de ontwikkelingen en de
samenhang met de Omgevingswet.
Overwegende dat:
 Horst aan de Maas op dit moment nog geen duidelijke visie heeft m.b.t tot de IV, behalve dat
nieuwvestiging alleen in LOG’s mag en uitbreiding mag tot 1,5 hectare.
 De huidige ‘visie’ enkel kijkt naar de grootte van een perceel en geen rekening houdt met de consequenties van zulke bedrijven voor de omwonenden en voor de vrije ruimte.
 Er nu diverse onderzoeken lopen naar de gevolgen van de overlast door IV.
 Dat de huidige manier van vormgeven aan IV vanuit het oogpunt van volksgezondheid,
dierenwelzijn, milieu, biodiversiteit, mineralenkringloop, klimaat en wereldvoedselverdeling
onhoudbaar lijkt te zijn.
 De effecten op levensduur en kwaliteit door fijnstof onomstreden zijn en meetbaar.
Spreekt de wens uit en draagt het college op om:
 Op korte termijn een duidelijke visie op te stellen m.b.t. de Intensieve Veehouderij, bijv. naar het
voorbeeld van de gemeente Venray.
 De uitkomsten van onderzoeken zoals o.a. het VGO-onderzoek van het RIVM en het
vervolgonderzoek over gezondheid serieus te nemen en deze ook te gebruiken bij de te ontwikkelen visie. Zou dit inhouden dat de termijn van de definitieve vaststelling hierdoor vertraagd
wordt, dit ondergeschikt is aan het belang van een goede besluitvorming rondom het IV deel van
het BP Buitengebied
 Al het mogelijke te doen om uitbreidingen, hervestigingen en nieuwvestigingen van veehouderijen
in Horst aan de Maas niet toe te staan tot genoemd onderzoek bekend is geworden en er een
duidelijke visie is.
En gaat over tot de orde van de dag.
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