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MILIEU Felle kritiek PvdA en SP op wethouder Litjens over studie NGB

‘Conclusie rapport
GGD is onjuist’
door onze verslaggever
HORST – De gemeente Horst aan

de Maas brengt een verkeerde
boodschap naar buiten over het
GGD-onderzoek naar gevolgen
voor gezondheid van het Nieuw
Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst. De conclusie die de gemeente trekt uit het rapport is
namelijk onjuist.
Dat vinden de SP en PvdA in Horst
aan de Maas. Op verzoek van de SP
praatte de gemeenteraad dinsdagavond over het GGD-onderzoek
naar de megafarm met 1,3 miljoen
kippen en 35.000 varkens. Die wil
zich vestigen in Grubbenvorst.

Voor de gemeenteraad kwam
het rapport vorige week uit de
lucht vallen, terwijl het eerste concept al begin dit jaar klaar was. Dat
kwam wethouder Leon Litjens dindagavond op felle kritiek te staan.
„We moesten uit de pers vernemen
dat er een rapport was”, aldus Michael van Rengs, fractieleider van
de SP. „Het rapport zelf moesten
we op de website van de gemeente
zoeken.” Hij vroeg zich af waarom
het rapport juist nu, net voor de
verkiezingen, naar buiten was gebracht.
Dat de gemeente in een persbericht aangaf dat het NGB nagenoeg
geen negatieve gevolgen zou hebben voor de gezondheid van de om-

wonenden maakte de PvdA en SP
wellicht nog bozer. „Het rapport is
bij lange na niet volledig, een heleboel dingen zijn niet onderzocht”,
aldus Van Rengs.
Volgens PvdA-raadslid Richard
van der Weegen balanceert de regio nu al op het randje wat toelaatbaar is. „Wil dit college ons nog zieker maken met het NGB?”, aldus
Van der Weegen. „We maken ons
écht zorgen over de gezondheid.”
Volgens Litjens heeft het zo lang
geduurd het rapport naar buiten te
brengen, omdat er een eenvoudige
versie geschreven moest worden.
Verder dacht Litjens dat de raadsleden persoonlijk geïnformeerd zouden worden over het rapport.

