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Grubbenvorst, 28 augustus 2020/0163
Betreft: handhaving NGB (varkensstallen)
Geachte College,
Ondanks bezwaren van omwonenden en jarenlange procesgang is het NGB opgestart. Sindsdien is er
regelmatig overlast in de vorm van zeer onaangename indringende geur (stank!) in en om het huis van
omwonenden.
Bewoners spreken daar de beheerder van de varkensstallen, i.c. Gert-Jan Vullings – op aan. Steevast
wordt de overlast erkend, waarna er vage verklaringen voor de overlast wordt gegeven: “we waren de
filters aan het reinigen” of “ik vond ook al dat zaken iets te ver afweken”. Andere keren ontkent hij dat de
stank van zijn bedrijf afkomstig is en wijst hij met een beschuldigende vinger naar andere intensieve
veehouders in het LOG Witveldweg. Wanneer omwonenden de windrichting in ogenschouw nemen
weten ze wel waar de stank vandaan komt….
De stallen liggen inmiddels vol met varkens van alle leeftijden. Dat impliceert dat – volgens de verleende
vergunning – er gemeten moeten worden (dat zou immers vier maanden na de opstart uitgevoerd
worden). Dat is niet gebeurd. De bedrijfsleider Gert Jan Vullings is daarnaar gevraagd en hij stelt hij dat
die nog niet is uitgevoerd en “ergens de komende tijd wel zal komen”.
Daarmee is het bedrijf in overtreding, de stallen zijn vol en de vier maanden zijn gepasseerd. Om die
reden heeft onze raadsman, Mr. Wösten, aan GS een brief gestuurd, waarin GS opgeroepen wordt zo
spoedig mogelijk haar verantwoordelijkheid op dit punt gestalte te geven.
Wij constateren, samen met de omwonenden, dat het – zoals vaker – ontbreekt aan handhavend
optreden. Er vindt geen actie plaats, noch vanuit de gemeente Horst aan de Maas, noch vanuit de
provincie. Naar ons idee een zeer ernstige zaak, mede gezien de afspraken met het bedrijf die in het
verleden zijn gemaakt gedurende de jarenlange procedures waarbij vele tekortkomingen zijn behandeld.
Met name toen bleek dat de luchtwassers niet de beloofde uitstoot reduceerden, maar – volgens
berekeningen – tot 50 ou zouden gaan uitstoten is een “inspanningsverplichting” overeengekomen vanuit
de provincie die ertoe zou moeten leiden dat de verwachte stank uit zou blijven. Ook van die
“inspanningsverplichting” van Houbensteijn merken wij niets.
Tenslotte: tijdens het traject rondom de plannen voor het NGB is toentertijd aan de bevolking beloofd dat
–als de bedrijven (Houbensteijn en Kuijpers Kip) opgestart waren – er publieke monitoring mogelijk zou
worden gemaakt. Iedereen zou digitaal kunnen vaststellen of de luchtwassers functioneerden en welke
waarden gemeten worden.
We constateren dat die publieke monitoring niet tot stand is gebracht, dan wel niet publiekelijk
beschikbaar is. Dat betekend dat wederom een belofte niet nagekomen is.
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U begrijpt dat het vertrouwen in de overheid – met al deze tekortkomingen – niet echt tot stand komt.
Sterker nog, door het (niet) handelen van de overheid zakt dat vertrouwen bij veel burgers tot onder nul.
Desondanks doen wij een toch een oproep. Onze vraag aan u is op welke wijze u op de korte termijn (!)
toezeggingen, beloftes en voorschriften na gaat komen?
Met hoop op een snelle en constructieve reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens Vereniging Behoud de Parel,

André Vollenberg (voorzitter)
en de omwonenden,

PS: De brief aan GS hebben we als bijlage toegevoegd aan de brief die aan het College van B&W van de
gemeente Horst aan de Maas is gestuurd.
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