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Overige aanwezigen:
Zie bijlage 1 (presentielijst)

VERLOOP VAN DE INFORMATIEAVOND
Voorafgaande aan de opening van de informatieavond heeft een ieder de presentielijst ingevuld.

1. Opening en Inleiding
De voorzitter van deze avond (mevrouw Courage) heet een ieder van harte welkom. Ze maakt haar
excuses voor de late aanvang van de avond.
Deze informatieavond heeft als doel omwonenden/belanghebbenden te informeren over de
voorgenomen oprichting van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) en de hiervoor te volgen MER- en
vergunningenprocedure. Aan het einde van de avond de mogelijkheid worden geboden mondelinge
zienswijzen naar aanleiding van de startnotitie in te dienen.
De voorzitter geeft een korte toelichting over het doel en het verdere verloop van de avond.
Vervolgens worden de sprekers voorgesteld.
De sheets van deze inleiding zijn bij dit verslag toegevoegd. Zie bijlage 2 (inleiding)
De voorzitter geeft het woord aan de heer Soons van Provincie Limburg.
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2. Mer- en vergunningenprocedure
De heer Soons geeft een toelichting op het verloop van de MER- en vergunningenprocedures.
Tijdens de presentatie wordt door een van de aanwezigen in de zaal opgemerkt dat de in de
presentatie genoemde ter inzage termijn van de startnotitie niet overeenkomt met de termijn zoals
genoemd in de kennisgeving. De heer Soons zegt toe dit te wijzigen. Het in dienen van schriftelijke
zienswijze kan tot en met 6 december 2006.
De gecorrigeerde sheets van de presentatie van de heer Soons zijn toegevoegd als bijlage 2 van dit
verslag.
Aan het einde van de presentatie benadrukt mevrouw Courage nogmaals dat we met de nu
voorliggende startnotitie pas aan het begin van de MER-procedure zitten. Aan het einde van deze
informatieavond kunnen de aanwezigen mondelinge zienswijzen naar voren brengen.
Indien niet wordt ingesproken op deze startnotitie MER worden de rechten niet verspeeld om in een
later stadium tegen het ontwerpbesluit van de milieuvergunning zienswijzen naar voren te brengen en
zonodig beroep en voorlopige voorziening in te stellen tegen het definitieve bestuit van de
milieuvergunning.
Deze MER-procedure is een apart traject voorafgaande aan de procedure voor de milieuvergunning.
Het doel van deze avond is iedereen in de gelegenheid te stellen om richting de ondernemers,
Provincie Limburg en de MER-commissie duidelijk te maken welke onderwerpen moeten worden
onderzocht in het definitieve MER.
De voorzitter geeft het woord aan de heer van Heereveld van de gemeente Horst aan de Maas.

3. Presentatie van M. van Heereveld van de gemeente Horst aan de Maas
De heer van Heerenveld geeft uitleg over de locatiekeuze voor het Nieuw Gemengd Bedrijf en de
status van deze locatiekeuze in een Landbouw Ontwikkel Gebied.
De getoonde sheets tijdens de presentatie van de heer van Heereveld zijn toegevoegd als bijlage 3
van dit verslag
Vraag 1
De heer Vergeldt: de grote paarse strook rondom Melderslo is dat een ontwikkelingsgebied voor landen tuinbouw of alleen maar veeteelt?
Antwoord de heer van Heereveld:
De kaart geeft aan de ontwikkelingsgebieden uit het reconstructieplan Noord- en Midden Limburg. Dat
zijn dus de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) voor de veehouderij. Het reconstructieplan gaat
niet in op de ontwikkelingen van de (glas)tuinbouw, daarvoor wordt verwezen naar het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL).
Vraag 2
De heer Vergeldt: Hoe moet ik dit nu begrijpen? De gemeente kleurt iets in en dat moet dan een LOG
worden of wordt dit nog voorgedragen in een nieuw bestemmingsplan?
Ik heb daar een bedrijf liggen van 5 ha. wat nu ook paars gekleurd is. Ik ben benieuwd wanneer de
gemeente gaat komen met de grote geldpot om mijn bedrijf uit te kopen?
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Antwoord de heer van Heereveld:
De Provinciale Staten van de Provincie Limburg heeft het reconstructieplan vastgesteld met daarin
aangegeven de gebieden die zij kansrijk zien als landbouwontwikkelingsgebieden voor de intensieve
veehouderij. Vervolgens zijn deze gebieden door de gemeente nader in te vullen en te begrenzen in
de bestemmingsplannen. In de door de gemeente Horst aan de Maas verstrekte opdracht voor de
uitwerking van de gebiedsvisie is aangegeven in hoeverre dit te combineren is met de
concentratiegebieden glastuinbouw die er nu al liggen of zou je deze gebieden juist wat verder
moeten inperken.
Vraag 3
De heer de Jong: Is het mogelijk om voor een beperkt gebied zoals de Witveldweg een aparte
gebiedsvisie te ontwikkelen zonder dat in samenhang te doen met een gebiedsvisie voor de gemeente
Horst aan de Maas als zodanig. Immers de vestiging van nieuwe bedrijven in dit beperkte gebied en
de daarmee samenhangende milieuaspecten (bijv. fijnstof) kunnen grote invloed hebben op de rest
van de ontwikkelingen in de gemeente Horst aan de Maas.
Antwoord de heer Heereveld:
De gebiedsvisie bestaat uit twee delen. Enerzijds nader inzoomen op het gebied Witveldweg op de
combinaties van de ontwikkelingen die daar spelen en anderzijds de begrenzing van de overige
landbouwontwikkelingsgebieden en dat zal input zijn voor het bestemmingsplan buitengebied.
Het gaat dus over de totale uitwerking van de paarse gebieden (LOG-gebieden) en voor dit nieuwe
bestemmingsplan zal een plan-MER worden doorlopen. Dit is een milieu-effectrapport met name
gericht om de ruimtelijke effecten inzichtelijk te maken.
Vraag 4
De heer de Jong: Het voorgaande betekent dus dat u onderschrijft dat het niet mogelijk is om voor
kleine gebiedjes een separate gebiedsvisie te ontwikkelen maar dat er voor de gemeente Horst aan
de Maas als geheel een gebiedsvisie moet komen.
Antwoord de heer van Heereveld en mevrouw Courage:
De heer van Heereveld geeft aan dat hij op dit moment wordt overvraagt. Mevrouw Courage vat de
vraag op een andere manier samen. Het NGB wil zich gaan vestigen aan de Witveldweg en voor die
procedure is er de mogelijkheid om via een vrijstellingsprocedure van het huidige bestemmingsplan
dat te regelen. De wet- en regelgeving biedt deze mogelijkheid en dit is naar de mening van mevrouw
Courage het kleine gebiedje waar meneer de Jong het over heeft. Dat daarnaast een overallvisie
wordt ontwikkeld voor het bestemmingsplan buitengebied is ook een feit. Maar het is niet zo dat
hierdoor andere ontwikkelingen in dat gebied geen doorgang kunnen vinden, totdat het
bestemmingsplan buitengebied een feit is.
De heer de Jong vat de vraag nogmaals samen. De gemeente Horst aan de Maas is wettelijk verplicht
om een gebiedvisie te ontwikkelen om allerlei vergunningen toe te staan. Deze visie is er op dit
moment niet en dan maken we nu een uitzondering, wettelijk kan dit blijkbaar, we zijn in overtreding
maar om een project als dit door te laten gaan sluiten, we onze ogen zodat we later kunnen
constateren dat het vervelend is dat we dat gedaan hebben, maar we hebben het vast gedaan.
Mevrouw Courage wil hier toch op reageren. Er is al eerder gesproken over het Reconstructieplan dat
als zodanig ook is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Dit POL moet men
zien als een soort streekplan wat niet helemaal is dichtgetimmerd. Dat betekent dat er meer
verantwoordelijkheid is neergelegd bij de locale overheid. Voor de provinciale overheid is wel al
duidelijk dat er op die plekken ontwikkelingen mogelijk zijn. Mevrouw Courage begrijpt de opmerking
van de heer de Jong maar het is nu eenmaal zo dat de wet de mogelijkheid biedt om dit project via
een vrijstellingsprocedure te regelen (art.19 Wet Ruimtelijke Ordening). Net als bij een wijziging van
een bestemmingsplan kent een art. 19 procedure binnen de Wet Ruimtelijk Ordening ook de
mogelijkheid tot inspraak en eventueel beroep en voorlopige voorziening.
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Mevrouw Courage biedt de gelegenheid aan de ondernemers van het NGB om zich voor te stellen.

4. Presentatie van de initiatiefnemers
•

•

•

•

De heer Houben van de firma Houbensteyn Holding BV te Ysselsteyn. Heeft nu al een groot
aantal varkensbedrijven, waaronder in Ysselsteyn en Meterik. Hij wil binnen het NGB samen het
de heer Vullings een groot varkensbedrijf oprichten met zowel zeugen alsook vleesvarkens. In
samenwerking met de andere initiatiefnemers wil hij een Bio-energie-centrale oprichten voor de
opwekking van duurzame energie en waar de mineralen buiten de Nederlandse landbouw worden
afgezet.
De heer Vullings heeft op dit moment een vleesvarkensbedrijf in Grubbenvorst en een
zeugenbedrijf in de Meterik. Hij willen binnen het NGB samen met de heer Houben het
varkensbedrijf gaan runnen. Hij doet mee aan het NGB omdat hij hierin kansen ziet om zijn bedrijf
verder te ontwikkelen, middels het met meerdere personen concentreren van een aanpak van de
problemen om te komen tot oplossingen.
De heer Kuijpers van Kuijpers Kip. Hij heeft op dit moment met zijn twee broers een 4-tal
vleeskuikenbedrijven in Brabant in of nabij natuurgebieden en bieden geen ontwikkelingsruimte
meer. Hij wil deze 4 bedrijven gaan saneren en concentreren op een locatie. Binnen het NGB ziet
hij de mogelijkheden om een duurzame vleeskuikenproductie in Nederland te ontwikkelen. Men
wil binnen dit concept alle ketenschakels concentreren op een locatie. De bedoeling is om op
deze locatie ook vleesproducten te gaan verkopen. Dus men wil graag een bedrijf met een goede
uitstraling en daarvoor is de gekozen locatie binnen de gemeente Horst aan de Maas zeer
geschikt, gezien de plannen en de dynamiek van de andere ondernemingen in de omgeving (o.a.
veilig, floriade en californië). Verder wil men samen met de andere initiatiefnemers een duurzame
energiecentrale oprichten.
De heer Voesten van de Christiaens Group. Hij vertelt dat Christiaens al 25 jaar ervaring heeft in
diverse ontwikkelingen in de agrarische sector en dan vooral in de champignonteelt. Het bedrijf
produceert, engineert en installeert totaal installaties en complete bouwwerken voor de verwerking
van agrarische grondstoffen tot product (o.a. stro tot compost en compost tot champignons). Deze
ontwikkelingen heeft men ook toegepast in de afvalstoffenbranche, wat de tweede tak van het
bedrijf is. Binnen het NGB zal men zorgdragen voor de technische ontwikkeling van de Bioenergie-centrale.

Mevrouw Courage zegt dat de initiatiefnemers KnowHouse Fresh Innovations in de arm hebben
genomen om hen te helpen bij het realiseren van dit project en geeft het woord aan mevrouw van
Megen van KnowHouse om verder toe te lichten hoe de startnotitie is opgebouwd en wat er allemaal
instaat.

5. Presentatie van mevrouw T. van Megen, KnowHouse adviseurs
Mevrouw van Megen is namens KnowHouse projectleider voor het Nieuw Gemengd Bedrijf.
KnowHouse houdt zich met name bezig met innovaties c.q. vernieuwende ontwikkelingen in de landen tuinbouw. NGB is een heel bijzonder project, heel vernieuwend en een unieke samenwerking
tussen ondernemers. Zij geeft een duidelijke uiteenzetting van hoe, waarom en waar het Nieuw
Gemengd Bedrijf gevestigd gaat worden.
De getoonde sheets tijdens de presentatie van mevrouw van Megen zijn toegevoegd in bijlage 4 van
dit verslag
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Vraag 1
Iemand uit de zaal (naam niet gezegd) maakt de opmerking dat het beëindigen van de bedrijven
Kuijpers Kip en de daarmee samenhangende milieueffecten invloed hebben op de omgeving in
Brabant maar niet in Limburg.
Antwoord mevrouw van Megen
Dit is juist. Het project heeft landelijk zeker belangstelling en heeft een positief effect op het landelijk
milieu, maar als het gaat om het effect in de regio is dit niet van belang.
Vraag 2
De heer Ried stelt dat er gesproken wordt over geurhinder binnen de wettelijk kaders.
Antwoord mevrouw van Megen en mevrouw Courage:
Mevrouw van Megen zegt dat dit juist is.
Mevrouw Courage geeft nog ter aanvulling dat men om overlast te minimaliseren daarbij gebruik moet
maken van de best beschikbare technieken.
Mevrouw van Megen geeft het woord aan mevrouw Trzin van het architectenbureau Trzin

6. Presentatie van mevrouw T. Trzin van architectenbureau Trzin.
Mevrouw Trzin geeft aan ze tijdens haar presentatie wil inzoomen op de locaties van de afzonderlijke
bedrijven en de inpassing in de huidige omgeving.
Door middel van foto’s en sheets geeft zij een duidelijk beeld van de plaats waar het Nieuw Gemengd
Bedrijf gaat komen en hoe het eruit gaat zien met de eventueel te gaan gebruiken materialen.
De getoonde sheets tijdens de presentatie van mevrouw Trzin zijn toegevoegd als bijlage 5 van dit
verslag
Vraag 1
De heer de Jong: Als het goed is worden ook jaarlijks 100.000 varkens geslacht op dat bedrijf. Ik mis
het slachthuis en de koelhuizen en de opslag van de kadavers. Is dit niet ingetekend?
Antwoord mevrouw Courage:
De varkens worden niet geslacht binnen het Nieuw Gemengd Bedrijf.
De varkens worden naar elders getransporteerd om daar te worden geslacht.
Aan het einde van de presentatie geeft mevrouw Courage aan dat er vanuit visueel oogpunt alles aan
wordt gedaan om de op te richten bedrijven zo acceptabel mogelijk binnen het landschap in te
passen.

7. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
De voorzitter biedt de aanwezigen de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan initiatiefnemers,
adviseurs en de provincie Limburg.
Vraag 1
De heer Vollenberg (biologisch tuinder aan de Witveldweg):
Er is vertelt dat een gemengd bedrijf werkt met gesloten kringloop, maar hij mist het grote geheel.
Aan de veehouderij is goed gedacht maar de bemesting van een land komt niet aan de orde en de
aanvoer van de grondstoffen moet van heel ver komen. Het Nieuwe Gemengd Bedrijf komt alleen
maar over als een vleesfabriek en niet als een Gemengd Bedrijf.
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Mevrouw Courage vat de vraag samen: de grondstoffen moeten ergens vandaan komen en het
eindproduct moet ook vervoerd worden.
Antwoord mevrouw van Megen:
Bij biologische landbouw is bemesting over het land heel belangrijk. In de veehouderij is juist mest een
van de grotere problemen. De doelstelling van het NGB is overschotten aan te pakken en dusdanig te
bewerken dat deze buiten de Nederlandse landbouw kunnen worden afgezet. Dit doel wordt heel erg
ondersteund door de Nederlandse overheid.
Transport van mest over de weg wordt zoveel mogelijk beperkt. De transporten ten behoeven van het
voer van de dieren zal zeker plaatsvinden. Mevrouw Courage vult aan dat deze aspecten onderzocht
zullen worden in de MER.
Vraag 2:
Mevrouw ten Brink: ik heb in de krant gelezen dat in de mestverwerkingsinstallatie van NGB ook
kadavers, broed- en slachtafval wordt verwerkt. Is dat juist? Zo ja, wat betekent dit?
Antwoord de heer Kuijpers:
Het slachtafval is uiterst geschikt om biogas van te maken. Een van de ronde tanks van de Bioenergie-centrale gaat gebruikt worden om het slachtafval in op te slaan.
De kadavers zullen worden afgevoerd via de regels van de Destructiewet. Indien de wet de
mogelijkheid biedt om uit kadavers biogas te winnen zal dit niet worden nagelaten.
Mevrouw Courage vult aan dat dit alles moet passen binnen de wet- en regelgeving en zonodig
onderzocht moet worden in het MER.
Vraag 3:
De heer Ried: In hoeverre is biogas gevaarlijk met vuur in relatie tot de autosnelweg en de rest van de
omgeving?
Antwoord de heer Houben:
Biogas is brandbaar door de aanwezigheid van methaan maar door de lage druk bij opslag zul je nooit
een grote ontploffing krijgen maar alleen een steekvlam.
Mevrouw Courage vult aan dat deze situaties ook moeten worden meegenomen in de Wet
milieubeheervergunning en er voorschriften aan verbonden zullen worden ter waarborging van de
veiligheid.

8. Pauze

9. Vervolg gelegenheid tot het stellen van vragen.
Vraag 4:
De heer Hagens:
a.) Hij geeft aan in het kader van de Reconstructie in de commissie te hebben gezeten aan het
oplossen van problemen van het hervestigen van veehouderijen die in natuurgebieden waren
gelegen. Naar zijn mening is men met de gemeente overeengekomen dat bestaande of oude
veehouderijen opgewaardeerd kunnen worden voor hervestiging voor bedrijven die weg moesten. In
natuurgebieden of de bebouwde kom. De insteek was deze bedrijven in te passen in het normale
omgevingspatroon o.a. langs wegen waar voorheen bedrijven zaten die waren weggegaan.
Hij is benieuwd waarom er door de gemeente wordt afgeweken van de eerder gemaakte afspraken?
b.) Aangaande de emissie van amoniak wordt er bij de varkensstallen gebruik gemaakt van ‘groenlabel’ stallen. Waarom worden deze niet toegepast voor het pluimveebedrijf?
c.) Er is in de startnotitie geen aandacht besteed aan het transport. Uit eigen berekeningen komt de
heer Hagens op meer dan 100 vrachtbewegingen per week.
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Antwoord de heer Heereveld:
a.) Hij neemt aan de heer Hagens zitting heeft gehad in de klankbordgroep die betrokken is geweest
bij de bouwsteen van het reconstructieplan. Dit is het voortraject van het Provinciale Reconstructieplan. In de bouwsteen van de regio is gezegd dat de voorkeur uitgaat naar ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij op de bestaande locaties waarop bedrijven zitten en weinig
nieuw vestiging.
In het Provinciale Reconstructieplan heeft men aan verschillende bestaande locaties meer beperkingen opgelegd dan de klankbordgroep voor ogen had en in combinatie daarmee is men wel
nadrukkelijk gegaan voor landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) voor nieuw vestiging van de
intensieve veehouderij. Deze gebieden worden in het bestemmingsplan verder uitgewerkt.
Antwoord de heer Ullenbroeck:
b.) In de startnotitie is er nu uitgegaan van emissie arme stalsystemen en luchtwassers. In de MER
zullen deze aspecten nader onderzocht worden en wat deze betekenen voor de emissies van fijn-stof,
ammoniak en geur. Verder zal er ook aandacht worden besteedt aan het meest milieuvriendelijke
alternatief. Er wordt ook gekeken naar eventuele andere bronnen in de omgeving van het NGB en wat
is de invloed alles tezamen op de leefomgeving.
Vraag 5
De heer Hagens vraagt of er een relatie is tussen de uitstoot van stank, stof en ammoniak.
Antwoord door de heer Ullenbroeck:
Er is een bepaalde relatie die niet eenduidig is. De kennis omtrent de relatie tussen ammoniak en
stank is verder ontwikkelt dan kennis over de betekenis van fijn-stof. In de MER zal voor elk aspect
afzonderlijk de uitstoot inzichtelijk worden gemaakt. Door de toepassing van combiwassers zal de
uitstoot van ammoniak, geur en fijn stof worden beperkt. In de startnotitie is gerekend met de voor de
beoogde stalsystemen bekende kentallen voor ammoniak en geur.
De heer Hagens kan uit de startnotitie niet opmaken welke stal-systemen men gaat toepassen.
Antwoord de heer Kuypers:
Ten tijde van het schrijven van de startnotitie was de ‘groen-label’ erkenning van de beoogde
stalsystemen nog niet afgegeven. Onlangs is deze erkenning wel afgegeven waarmee een lagere
ammoniak emissie wordt bereikt. Binnen het pluimveebedrijf zullen ook ‘groen-label’ stallen worden
toegepast. Daardoor is de in de startnotitie aangegeven emissie van ammoniak inmiddels
achterhaald.
Antwoord de heer Ullenbroeck:
c.) De afwikkeling van de verkeersbewegingen en de verkeersveiligheid daarvan zullen worden
meegenomen in de MER. De aantallen en de betekenis hiervan voor de omgeving zullen terug te
vinden zijn in de MER.
Vraag 6:
De heer Putker: stel dat de stank te erg is en ik wil mij huis gaan verkopen. Door het NGB daalt mijn
huis in waarde. Hoe zit het met planschade?
Antwoord mevrouw Courage:
Als het nieuwe bestemmingsplan het toestaat om het NGB daar te vestigen en u zou als gevolg
daarvan onevenredig veel schade hebben, waardedaling van het huis, dan praten we in het kader van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening over planschade. Voor planschade is er in Nederland een aparte
commissie waar u dan terecht kunt. Van de andere kant is het wel zo dat het NGB er alleen kan
komen en een Milieubeheervergunning krijgt als het voldoet aan de Wet- en Regelgeving. Het NGB
zal zich ook moeten houden aan de in de milieuvergunning opgenomen voorschriften.
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De heer Putker maakt zich grote zorgen over stankoverlast.
Mevrouw Courage zegt dat ze deze zorgen niet kan wegnemen want nu is er geen NGB en straks is
er een groot bedrijf.
Vraag 7:
De heer Vergeldt: hij geeft aan dat de bewoners behoefte hebben aan duidelijkheid vooraf! En niet dat
je achteraf je beroep moet doen bij een landelijke commissie want dan is het leed al geschied.
Hij wil graag cijfers die hem iets zeggen, waarmee hij iets kan. Een cijfer van 31.000 kg ammoniak
uitstoot zegt hem niks. Laat de omvang zien en wat is de hinder daarvan.
Hij is zelf ook ondernemer en hij vindt dat het landschappelijke plan er goed uitzien. Maar wat als het
erg goed gaat met de bedrijven. Staat de gemeente het dan toe dat die mooie open ruimtes op het
bedrijfsterrein worden opgevuld?
Komen naast deze bedrijven dan ook nog andere bedrijven met soortgelijke activiteiten omdat het zo
mooi samengaat? Nu past het misschien nog goed in het landschap maar wat als het allemaal heel
goed gaat?
Antwoord de heer Ullenbroeck:
Bij de uitstoot van ammoniak moeten we rekening houden met de consequenties (verzuringseffect)
hiervan op de natuur. Aangaande het aspect geur gaat het ook om getallen en zal in de MER aan de
hand van bepaalde geurcontouren worden aangegeven wat de te verwachten hinder is en bij welke
adressen.
Antwoord de heer van Heereveld:
Aan de hand van de presentatie is al duidelijk dat het LOG groter is dan de beoogde locaties van het
NGB. In de nader uit te werken gebiedsvisie zal aan de orde komen welke ontwikkelingen in dit gebied
mogelijk zijn en hoe ziet dit er landschappelijk uit.
De uiteindelijke besluitvorming hieromtrent en de vaststelling van het bestemmingsplan ligt bij de
gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas.
Mevrouw Courage vult aan dat het niet uit te sluiten is dat ook andere bedrijven zich kunnen vestigen
in dit LOG. Dit hangt wel samen met de visie die de gemeente nog gaat ontwikkelen over dit gebied.
Toevoeging door de heer Ullenbroeck: er volgt nu een aparte procedure en besluitvorming voor het
NGB. Daarnaast volgt er nog een procedure en besluitvorming omtrent de gebiedsvisie en het
verankeren daarvan in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.
Daarbij komt voor het hele LOG aan de orde hoeveel stank overlast of verkeersbewegingen de
gemeenteraad acceptabel vindt. Indien er ook andere bedrijven zich willen vestigen moeten zij ook
dezelfde procedure doorlopen als nu voor het NGB.
De heer Vergeldt merkt op dat hij niet echt blij is met het ondernemen maar snapt wel dat het hoort bij
het ondernemen. Het bezwaar is met name gericht op het feit of dit het begin is van meer?
Is het in een later stadium ook nog mogelijk om uitbreiding van bedrijven te weigeren?
Antwoord mevrouw Courage:
Het gebied is aangewezen als een LOG en dat betekent dat het potentiële gebieden zijn waar
bedrijven zich kunnen vestigen. Op dit moment is de gemeente aan zet om aan te geven wat wel of
niet acceptabel is in het buitengebied.
Dit staat los van het feit dat mensen het niet eens hoeven te zijn met de door de gemeente gemaakte
keuzes en zonodig hun gelijk kunnen halen bij de rechter.
Op dit moment nog moeilijk om op toekomstige ontwikkelingen vooruit te lopen.
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Vraag 8:
Mevrouw Schutte (spreekt namens de SP werkgroep land- en tuinbouw):
Niemand heeft ooit voorzien dat het mogelijk is dat dit soort grote bedrijven gevestigd kunnen worden
in een LOG. Dit bedrijf gaat nog maar er zijn landelijk nog grotere initiatieven voor agrobusinessparken. Is het economisch haalbaar? Wie financiert dit? Gaan hier subsidies in? Hoe zit het
met de werkzaamheden binnen in de stallen? Jammer dat het NGB het veevoer niet uit Nederland
haalt dan was het een echt Gemengd Bedrijf zoals vroeger. We zijn vanavond op enkele punten op
het verkeerde been gezet.
Antwoord mevrouw van Megen:
Het is inderdaad een grootschalig bedrijf de waarden die de ondernemers zichzelf hebben opgelegd,
met name duurzaamheid, staat bovenaan. Daar hebben we niemand mee op het verkeerde been
willen zetten. Je hebt een bepaalde schaalgrote nodig om daadwerkelijk te kunnen kijken naar best
beschikbare technieken, het welzijn van de dieren en het binnenklimaat in de stallen.
Deze schaalgrote moet voldoende zijn om het bedrijf rendabel te laten zijn en aan de andere kant ook
acceptabel moet zijn binnen de omgeving waar het bedrijf zit. Dit is waar deze ondernemers naar
gezocht hebben en als zodanig ook terug komt in de gepresenteerde plannen.
Dit plan is van heel andere schaalgrote dan de agro-parken waarover in de kranten wordt geschreven.
Natuurlijk wordt door de ondernemers gekeken naar de mogelijkheden van subsidieverlening. Maar
hier is op dit moment nog niets over bekend.
Antwoord mevrouw Courage:
Op het welzijn van de werknemers zal toezicht worden gehouden door de arbeidsinspectie.
Vraag 9:
Mevrouw Schutte (spreekt namens de SP werkgroep land- en tuinbouw):
We hebben nu net in het kader van de opkoopregeling 4.000 à 5.000 bedrijven in Nederland
gesaneerd, waardoor er ca. 5 miljoen varkens minder zijn. Is deze grootschalige ontwikkeling niet een
klap in het gezicht van de ondernemers die zijn opgehouden en er door de opkoopregeling er slechter
vanaf zijn gekomen.
Antwoord de heer Houben:
Het NGB is niet tegen deze ontwikkelingen in. De varkenshouderij in Nederland heeft een bepaalde
omvang qua dieren die niet groter mag worden dan is vastgelegd in het aantal varkensrechten. Wat
het NGB gaat doen is varkensrechten elders in Nederland opkopen, waardoor er op deze plek minder
varkens komen, om deze vervolgens in te zetten in het NGB. Voor Nederlandse begrippen is het NGB
wel grootschalig, maar op europees- en wereldniveau is dit zeker niet grootschalig. Door het
grootschalig te gaan opzetten kunnen wij efficiënt bouwen en daardoor maximale milieumaatregelen
treffen, waardoor het milieu minimaal belast wordt. De grootschaligheid van het NGB bedrijf heeft
natuurlijk ook te maken met het feit dat de consument een lekker stukje betaalbaar vlees wil hebben.
Antwoord mevrouw Courage:
Het is daarnaast ook zo dat een groot aantal boeren zijn gestopt door de alsmaar strenger wordende
Europese wet- en regelgeving (Integrated Prevention and Polution Control ‘IPPC’).
Vanuit deze IPPC moeten er allemaal ‘groen-label’ stallen komen, waardoor veehouders moeten
nadenken of men nog gaat investeren in deze nieuwe stallen of dat het verstandiger is om te stoppen.
Mevrouw Schutte brengt nogmaals onder de aandacht dat de huidige veehouders al veel hebben
gedaan aan ammoniakvriendelijke stalsystemen (o.a. groenlabel) en dat dit soort grootschalige
ontwikkelingen de huidige markt uit haar evenwicht brengt.
Mevrouw Courage en de heer Houben begrijpen de opmerking van mevrouw Schutte, maar het zal
toch zo zijn als dit initiatief past binnen de huidige wet- en regelgeving het zal worden vergund.
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Vraag 10:
De heer Dekkers: Ik dacht dat de reconstructie met name was bedoeld om de ziektedruk in de
veehouderij terug te dringen. Hij vraagt zich hoe bij de grote concentratie van deze aantallen dieren
hoe dat een en ander geregeld gaat worden. Gebeurd dat preventief? (bijv. antibiotica in veevoer).
Hoe gaat u om met ziektebestrijding?
Antwoord de heer Kuijpers:
Het ontwerp van het pluimveebedrijf is erop gericht om diertransporten te elimineren. De meeste kans
op besmetting van buitenaf heb je bij kruisbesmetting. Bij deze opzet zijn er geen diertransporten
waardoor er maximale reductiekans is op kruisbesmetting. Om interne kruisbesmetting te voorkomen
zijn alle interne logistieke lijnen zodanig dat deze elkaar niet kruisen. Juist door concentratie is er
minder kans op besmetting van buitenaf. Daarom is er ook voor gekozen om de bio-energie-centrale
zo dicht mogelijk bij het pluimveebedrijf te plaatsen. Mocht het dan toch mis gaan kan het bedrijf
gewoon doorgaan met vleesproductie en winnen van bio-energie.
De heer Dekkers merkt op geen vertrouwen te hebben in het antwoord.
Hoe houdt u de situatie onder controle indien er besmetting optreed, bijv. door compartimentering?
Antwoord de heer Kuijpers:
Ja, het bedrijf is ingedeeld in compartimenten. Per leeftijdklasse zitten de dieren in aparte units,
waardoor er geen kans is kruisbesmetting van de ene naar de andere unit. Treed er echter besmetting
op met het AI-virus dan moet het gehele bedrijf worden geruimd, maar dit geldt voor alle andere
bedrijven. Maar de kans dat dit bij dit bedrijf gebeurd is vele malen kleiner.
Vraag 11:
Mevrouw Courage: Betekent dit ook dat er een aantal hygiënische maatregelen in acht genomen
worden bij overlopen van de ene naar de andere stal.
Antwoord de heer Kuijpers:
Ja zeker, en daarnaast hebben wij ook besloten om ondanks het gebruik van ‘groen-label’ stallen toch
nog extra luchtwassers te gaan gebruiken waardoor de gebruikte stallucht die het bedrijf verlaat ook
gezuiverd is en daardoor minder kans geeft op besmetting van de eigen dieren.
Vraag 12:
De heer de Jong:
a.) Wat zijn de buitenafmetingen van het pluimveebedrijf?
De varkens worden dus elders geslacht en de kippen worden wel binnen het pluimveebedrijf geslacht.
b.) Is de capaciteit van de slachterij ca. 5 à 6 miljoen kippen per jaar?
c.) Worden de kuikens dan ook tijdelijk opgeslagen in een koelhuis?
d.) Je ziet de schoorstenen van de luchtwassers niet op de tekening, is dit een omissie?
e.) Er worden waarschijnlijk grote hoeveelheden water gebruikt, wordt hiervoor grondwater ontrokken?
f.) Komen de watervolumes in de MER?
g.) Is er al een idee waar het afvalwater naar toe gaat?
h.) Hoeveel van dit soort vergistingsinstallaties zijn er al gebouwd en zijn deze van dezelfde orde van
grootte?
i.) De gegevens wat deze installatie genereert aan stoffen (o.a. methaan en ammoniak) wordt dat
meegenomen in het MER?
j.) Wat is de geluidsuitstoot van deze vergistinginstallatie en de luchtwassers?
k.) Kunnen we een indicatie krijgen van de hoogte van de varkensstallen?
l.) Wat gebeurt er als de rentabiliteit van de bio-energie-centrale niet voldoet, wordt deze dan alsnog
gebouwd?
m.) Het zou dus ook kunnen zijn dat als de bio-energie-centrale er niet komt en alleen het varkens- en
pluimveebedrijf wordt gebouwd?
n.) Bij het rendabel maken van de vergistingsinstallatie wordt overwogen om meststromen van elders
aan te trekken. Wordt in het MER daar een begrenzing aan gegeven, bijv. 15 km of 30 km.?
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o.) Komen die extra vervoersbewegingen als gevolg van het aanvoeren van mest ook terug in het
MER?
p.) Ik wil graag even protesteren tegen de term Nieuw Gemengd Bedrijf. Binnen het NGB wordt geen
eigen veevoer verbouwd, daarmee is de term Gemengd Bedrijf misleidend. Het is beter te spreken
van Nieuw Groot Bedrijf.
Antwoord de heer Kuijpers:
a.) De hoogte is ca. 10 meter, 118 meter breed en incl. slachterij 270 meter lang. Het oppervlakte is
ca. 2,5 ha onderdak.
b.) Bij de bouw van het pluimveebedrijf is de capaciteit van de slachterij maatgevend geweest voor het
totale ontwerp van het bedrijf. Het is een kleine slachterij voor Nederlandse- en Europese begrippen
van 4.000 kuikens per uur. De grote slachterijen hebben een capaciteit van 10.000 kuikens per uur,
waardoor de slachtkosten lager zijn dan bij ons. Echter deze hoge kosten verdienen wij ruimschoots
terug doordat wij de kuikens niet hoeven te vangen en te transporteren.
c.) Er moet gekoeld worden, omdat je vlees pas mag vervoeren als dit tot 4 graden Celcius is gekoeld
en daarna is het bedoeling dat het zo snel mogelijk naar de klant toe gaat.
d.) In de tekening zijn alleen de buitencontouren aangeven. Er komt een luchtwasser op een zijde van
het bedrijf. De luchtwasser wordt geïntegreerd in het gebouw.
e.) Op dit moment is er nog geen keuze gemaakt over de watervoorziening, dit zou via het
waterleidingbedrijf kunnen of via onttrekking.
f.) Ja, de watervolumes worden meegenomen in het MER?
Antwoord mevrouw van Megen:
g. ) Het afvalwater komt zeker terug in het MER. Het afvalwater zou gezuiverd kunnen worden tot
drinkwater, maar dan is het niet meer betaalbaar. Er zal in het MER gekeken worden naar een
zuiveringstechniek om dit afvalwater om te zetten in een waardevolle reststroom.
n.) Het kan niet in kilometers worden uitgedrukt maar er wordt naar gestreefd om met veehouders in
de directe omgeving samen te werken. Zodat ook deze mest via gesloten systemen naar de bioenergie-centrale getransporteerd kan worden.
o.) nee, want deze mest willen we via gesloten systemen naar de bio-energie-centrale transporteren.
Varkensmest kan gemakkelijk via een pijpleiding onder de grond worden getransporteerd. Zodat er
geen vrachtbewegingen voor nodig zijn.
Antwoord de heer Houben:
h.) In Nederland staan er op dit moment ongeveer 15 stuks en in Duitsland 3.000 stuks.
De meeste zijn echter wel kleiner van omvang als de installatie van het NGB. Maar er zijn er wel al
van deze omvang gebouwd.
i.) Alle gegevens van de vergistinginstallatie komen in het MER.
k.) De zeugen- en vleesvarkensstallen bestaan uit twee lagen, de dakhoogte begint op 6 meter en de
nokhoogte is 11 meter. Dit zijn stallen die nu al zijn gebouwd in de gemeente Horst aan de Maas.
l.) Als er geen rentabiliteit is voor de bio-energie-centrale wordt deze niet gebouwd.
m.) Het varkens- en pluimveebedrijf hebben beide afzonderlijk maatschappelijke verplichtingen t.a.v.
de milieu-uitstoot. Het concept van het NGB is met de bio-energie-centrale. Het NGB ziet het liefst dat
andere bedrijven zich ook aansluiten bij dit concept.
Antwoord mevrouw Courage:
j.) De geluiduitstraling van de verschillende bedrijven wordt meegenomen in het MER.
Antwoord de heer Ullenbroeck:
m.) In het MER wordt ook meegenomen als de bio-energie-centrale niet wordt gebouwd en de
afzonderlijke veehouderijen wel worden gebouwd. Dus de effecten van elk afzonderlijk deelplan
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worden in het MER beschreven. Daarnaast worden ook de effecten beschreven als dit allemaal
samen wordt gerealiseerd.
o.) Als er toch mest over de weg getransporteerd wordt komt dit terug in het MER.
Vraag 13:
De heer Heiligers:
a.) Het gaat hier om een LOG wat verondersteld dat er meer grote bedrijven zullen komen. Heeft
mevrouw Trzin hier ook rekening gehouden bij het maken van de huidige plannen of komt dit aan de
orde in de gebiedsvisie?
b.) Als gevolg van de Reconstructie zij er bedrijven elders gesaneerd en worden hier bepaalde
plekken (LOG) gerealiseerd. Er wordt ook gesproken over het opkopen van varkensrechten, gebeurt
dit elders in Nederland of hier in de omgeving? Lossen we de problemen voor heel Nederland op of
doen we dat in de directe omgeving?
c.) In het begin van de avond is gesproken over het coalitieprogramma en dat het College de voorkeur
had om deze ontwikkelingen te concentreren in 1 LOG, terwijl er een stuk of 4-5 zijn.
Is het ook daadwerkelijk het voornemen van het College om het tot dit ene LOG te beperken? Of
worden er meerdere LOG’s in het bestemmingsplan vastgelegd die dit soort ontwikkelingen mogelijk
maken.
Antwoord mevrouw Trzin:
a.) In de gemaakte plannen is gekeken naar hoe het NGB past in het karakter en identiteit van het
gebied. Het is een gebiedseigen ontwerp geworden. Het plan heeft 2 doelen. Ten eerste is er getoetst
of de wensen (bijv. vierkante meters, volume) van de ondernemers haalbaar zijn en ten tweede moet
het gebiedseigen zijn. In de ruimtelijke plannen moet je grootschaligheid zo benaderen alsof het niet
grootschalig is.
Antwoord de heer Heereveld:
d.) In de opdracht voor de gebiedsvisie hebben wij ook meegeven hoe de bedrijven er uit moeten zien.
Bij de plannen van het NGB kunnen wij prima aansluiten. Daarnaast is voorzienbaar dat zich meer
ontwikkelingen gaan voordoen binnen dit gebied. Bij de opdrachtverstrekking zijn wij niet uitgegaan
dat zich in gebied nog grotere ontwikkelingen zullen voordoen dan die van het NGB.
Voor de overige bedrijven wordt in de gebiedsvisie uitgegaan van een grootte van 5000 mve
(mestvarkeneenheden) per bedrijf en dat het hierbij gaat om bedrijven uit de regio.
Antwoord de heer Litjes:
c.) Tijdens de coalitie-onderhandelingen tussen de CDA en PvdA kwam naar voren dat het meerdere
LOG’s waren, maar kreeg het de voorkeur om de ontwikkelingen in eerste instantie een LOG te
concentreren. Hiermee kan worden bereikt dat zoveel mogelijk de open waardes van het gebied
worden behouden.
Antwoord de heer Vullings:
b.) De varkensrechten worden opgekocht uit de regio zuid (Brabant en Limburg)
Vraag 14:
De heer Hagens:
a.) Hij is benieuwd hoe mest en slachtafval in de bio-energie-centrale worden verwerkt?
b.) Vergisten is de eerste stap en vervolgens is de vraag wat doen we met het digestaat?
Hij is nieuwsgierig naar het verbranden van het droge deel van het digestaat en de kippenmest?
Maar er blijft een grote onduidelijkheid bestaan dat de mest met de huidige technieken niet verwerkt
kan worden in Nederland.

12

Antwoord de heer Soons:
a.) In Nederland bestaat er een lijst, zogenaamde positieve lijst, die aangeeft welke (afval)stoffen
mogen worden toegevoegd aan een vergistinginstallatie. In deze lijst gaat het om mest en
plantaardige producten en is slachtafval niet opgenomen. Dit betekent concreet dat het op dit moment
binnen de huidige wet- en regelgeving niet is toegestaan om slachtafval in de bio-energie-centrale te
verwerken.
Antwoord de heer Vousten:
b.) Binnen het NGB zullen aangaande de bio-energie-centrale alleen bewezen technieken toegepast.
Het verbranden zal pas worden toegepast als het een bewezen en toegestane techniek is. In eerste
instanties gaat men alleen composteren. De optie van het verbranden wordt wel alvast in het MER
opgenomen
Aanvullend antwoord mevrouw Courage:
b.) De bedrijven kunnen veel aanvragen en krijgen dat ook vergunt als het past binnen wet- en
regelgeving. Als je deze activiteiten vervolgens niet binnen 3 jaar na het van kracht worden van de
vergunning realiseert vervallen deze van rechtswege en zul je hiervoor weer een nieuwe
milieuvergunning moeten aanvragen.
Vraag 15:
De heer Hagens: het is dus de bedoeling om de dikke fractie van het digestaat verder te composteren
met andere materialen en dat buiten de landbouw af te zetten.
Antwoord de heer Vousten:
Ja, dat ik correct.
Antwoord mevrouw van Megen:
De ondernemers hebben zich als doel gesteld om een duurzaam bedrijf te bouwen inclusief het
verwerken van de mest dat deze buiten de Nederlandse landbouw kan worden afgezet. Hiervoor heb
je een bio-energie-centrale nodig. Wel spoor gevolgd gaat worden zal het komende half jaar
uitgezocht worden. Maar dat de mest buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet is een feit.
Vraag 16:
De heer Berks (Witveldweg): Waarom wordt de compost vanuit Duitsland hier op het land gestrooid
terwijl u aangeeft dat alles naar het buitenland?
Antwoord mevrouw van Megen:
Ik zou het niet weten. Wij hebben het hier over de plannen van het NGB. Wat andere ondernemers
doen staat los van het NGB.
Vraag 17:
De heer Dekkers: Hij wijst op een soortgelijk initiatief in de gemeente Sevenum waar de heer Haenen,
ca. 16.000 vleesvarkens wil vestigen en ook een bio-gas-installatie wil bouwen.
Hij vraagt zich af of de heer Haenen niet beter kan aansluiten bij het initiatief van NGB. Hij vindt dat in
het MER ook aandacht moet worden besteedt aan de keuze van de vestigingslocatie en of dat de
beste locatie is. Hij wil dit graag bij de Provincie neerleggen omdat zij hierop moeten toezien.
Antwoord de heer Soons:
De heer Haenen weet van de plannen van het NGB maar hij heeft zijn eigen plannen.
De heer Dekkers reageert hierop en vindt dat de Provincie een belangrijke taak heeft om te kijken
waar deze bedrijven op de meest effectieve, efficiënte en milieuvriendelijke manier kunnen worden
geconcentreerd. Horst aan de Maas is een agrarische gemeente en trekt graag deze initiatieven naar
zich toe. Laat de Provincie dit regisseren.
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Vraag 18:
De heer Vollenberg: Hoe zit het met de arbeidsplaatsen van dit project en hoe worden die ingevuld?
In het glastuinbouwgebied Californië gaan honderden tot duizend arbeidsplaatsen ingevuld worden.
Er is al een tekort aan personeel in de agrarische-sector. Is het niet verstandig om dit project op te
starten op een locatie waar arbeidskrachten aanwezig zijn en daarmee te voorkomen dat er
busladingen arbeidskrachten uit de Oostblok landen moeten komen.
Antwoord mevrouw van Megen:
Er zullen geen busladingen arbeidskrachten nodig zijn. Wij willen het project positief benaderen,
waarbij het gaat om enkele tientallen arbeidsplaatsen afhankelijk van de keuze die binnen de
bedrijven gemaakt worden. De ondernemers hebben de indruk dat deze gespecialiseerde arbeid
zeker binnen de regio nog genoeg voor handen is.
De heer Vollenberg reageert hierop en vindt het een grote opoffering voor enkele tientallen
arbeidsplaatsen.
Vraag 19:
De heer Schreurs: Er zijn de hele avond heel veel chemische cijfers genoemd maar hij vindt het uit
den boze dat men het aantal transportbewegingen niet kan kwantificeren en dat daarvoor wordt
verwezen naar het MER. Heel veel buurtbewoners, met name die van de Witveldweg, maken zich
grote zorgen hierover.
Antwoord mevrouw Courage:
Deze startnotitie geeft alleen aan wat onderzocht gaat worden in het MER.
Er wordt in de startnotitie ook niet aangegeven wat de precieze uitstoot is van de stallen.
De heer Vollenberg reageert hierop en zegt dat de bedrijven wel al bezig zijn met een business-plan
waardoor het mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld die transportbewegingen te kwantificeren. Men kan
blijkbaar wel de volumes van varkens en chemische cijfers kwantificeren maar de aan- en afvoer van
vrachtwagens niet. Als het gaat om de aantallen zoals eerder genoemd door de heer Hagens (100
stuks per week) laat ik mijn kinderen daar niet meer over de weg naar school gaan. Naar zijn mening
is dit een heel essentieel punt en moet dit duidelijk naar voren worden gebracht.
Antwoord de heer Vullings:
Het gaat om enkele 10-tallen vrachten per dag. Dus dat komt in de buurt van de genoemde aantallen
door de heer Hagens. Maar mijn kinderen moeten ook over die straat naar school en ik denk dat de
becijferde aantallen acceptabel zijn en niet zo’n groot probleem als dat u het doet voorkomen.
De heer Vollenberg reageert wederom door te zeggen dat op het bestaande wegennet nog niet eens
2 tractoren naast elkaar kunnen komen. Tientallen vrachtwagens per dag op dat wegennet, hoe moet
dat dan gaan. Hij vindt het een gebrek aan visie van de gemeente dat wel een LOG wordt
aangewezen maar geen rekening wordt gehouden met de daarbij behorende infrastructuur.
Het huidige wegennet is niet geschikt voor tientallen vrachtwagenbewegingen per dag.
Antwoord mevrouw van Megen:
Wij delen de zorg van de omwonenden. De reden waarom in de startnotitie nog geen aantallen
vrachtwagenbewegingen zijn genoemd is gelegen in het feit dat het heel afhankelijk is van de keuzes
die gemaakt gaan worden. Voor welk systeem wordt er gekozen en sluiten er zich meer bedrijven bij
het initiatief aan. Er zijn nu nog veel onzekerheden die verder uitgewerkt zullen worden in het MER.
Als je nu cijfers noemt die later niet blijken te kloppen kun je als onbetrouwbaar overkomen wat niet de
bedoeling is. Men is wel met de gemeente in overleg zodat in de gebiedsvisie de ontsluiting als een
heel essentieel punt wordt meegenomen. Op welke wijze kunnen we het transport binnen dit gebeid
het beste regelen.
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Vraag 20:
De heer Vergeldt: Ik woon nu met veel plezier naast een varkensboer. De enige overlast die ik heb is
bij het laden en lossen van de dieren. Het gaat hierbij om de geluidsoverlast.
Aangezien het gaat om veel laden en lossen van de varkens, hoe gaat dat in de toekomst gebeuren?
Gebeurd dit intern in de gebouwen, of is dit aan de buitenzijde.
Antwoord de heer Houben:
Het is nu opgezet dat het laden en lossen buiten zal plaatsvinden. Maar als uit het MER volgt dat dit
zorgt voor een te grote geluidsbelasting dan moeten we wellicht naar binnen. Het is op zich een goed
idee om het inpandig te doen.

10. Mondeling zienswijzen indienen startnotitie MER
Vraag aan de voorzitter of zij even kan uitleggen wat mondelinge zienswijze inhoudt.
Iedereen kan middels mondelinge of schriftelijk zienswijze kenbaar maken aan welke onderwerpen
aandacht moet worden besteed in het MER. Deze ingekomen zienswijzen worden vervolgens
opgestuurd naar de MER-commissie, waarna zij een eigen beoordeling maken in hoeverre deze
ingekomen zienswijze relevant zijn om te worden meegenomen in haar richtlijnadvies aan de
Provincie Limburg. In dit advies wordt door de MER-commissie aangegeven welke onderwerpen
onderzocht moeten worden in het MER. De MER-commissie maakt haar eigen afweging en tegen dit
advies kan niet in beroep worden gegaan. Naar aanleiding van dit advies stelt de Provincie Limburg
de richtlijnen vast, waarbij het advies van de MER-commissie onverkort wordt overgenomen.
Het zou nog wel kunnen voorkomen dat er extra punten worden toegevoegd.
Nadat de richtlijnen zijn vastgesteld wordt door het NGB het daadwerkelijke MER opgesteld.
Dit MER moet tegelijkertijd worden ingediend met de aanvraag Wet milieubeheervergunning.
Vervolgens komt er weer een informatieavond en kunt u kenbaar maken wat u wel of niet goed vindt
aan dit MER. Dit MER gaat ook weer naar de MER-commissie, waarbij zij richting Provincie Limburg
een toetsingsadvies afgeven en aangeven welke voorwaarden zondermeer moeten worden
opgenomen in de milieuvergunning. Als u zich uiteindelijk er niet in kan vinden kunt u allereerst
zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit van de milieuvergunning en later eventueel beroep en/of
voorlopige voorziening tegen het definitieve besluit van de milieuvergunning.
Vanavond kunt u mondelinge zienswijze naar voren brengen die op een geluidsband worden
opgenomen. Met behulp van deze geluidsband wordt van deze informatieavond een verslag gemaakt
en toegestuurd naar alle aanwezigen en de MER-commissie. Naast deze mondelinge zienswijze kan
een ieder natuurlijk ook schriftelijk zienswijze kenbaar maken tot en met 6 december 2006.

De onderstaande zienswijzen zijn mondeling ingediend:
1. De heer J. Putker, Witveldweg 22 te Sevenum;
vraagt of bij eventuele overlast (met name stank) van NGB en als gevolg daarvan de verkoop van
het woonhuis de opgetreden planschade wordt vergoedt?
2. de heer M. Vergeldt, Losbaan 6 te Lottum;
Verzoek aangaande het varkensbedrijf dat het laden en lossen van dieren inpandig plaatsvindt.
Dit omdat laden en lossen veelal bij donker wordt uitgevoerd en hierdoor dieren veel rustiger zijn
en hierdoor geen lawaai veroorzaken.
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Vanuit de zaal wordt de heer Kuijpers van Kuijpers Kip gereageerd op de grote bezwaren vanuit de
zaal aangaande de aanzienlijke toename van het aantal verkeersbewegingen over de Witveldweg.
Hij zal er op toezien dat er met de omwonenden goed wordt gecommuniceerd en zal er op toezien dat
er sprake moet zijn van een voor de bewoners een acceptabel aantal verkeersbewegingen.
Als je als gemeente kiest dat dit een LOG is en de ontwikkeling daarvan moet je ook zorgen voor een
goede infrastructuur.
Ook schriftelijk kunnen nog tot en met 6 december 2006 zienswijzen bij de provincie worden
ingediend.

11. Einde
Mevrouw Courage sluit de avond af en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en belangstelling.
Bijlagen bij dit verslag:
1. presentielijst;
2. sheets van de inleiding door mevrouw Courage namens provincie Limburg;
sheets van presentatie van de heer Soons namens de provincie Limburg;
3. sheets van de presentatie van de heer van Heereveld namens de gemeente Horst aan de Maas;
4. sheets van de presentatie van mevrouw van Megen namens KnowHouse Fresh Innovations;
5. sheets van de presentatie van mevrouw Trzin namens architectenbureau Trzin.
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