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REPORTAGE 䡵 GRUBBENVORST MASSAAL PRESENT TIJDENS RAADSVERGADERING OVER VARKENSFLAT

Tegenstanders van het Nieuw Gemengd Bedrijf kwamen in groten getale naar de raadsvergadering in Horst aan de Maas. foto Vincent van den Hoogen

Megafarm laveert tussen applaus en boe-geroep

G

rubbenvorstenaar Wiel
Bergs heeft enkele dagen
geleden een nieuwe knie
gekregen. Het weerhoudt het lid van de actiegroep Behoud de Parel er echter niet van present te zijn in het
Horster gemeentehuis waar vergaderd wordt over het landbouwontwikkelingsgebied (log) Witveldweg waar plannen zijn voor
een megabedrijf met 35.000 varkens en 1,3 miljoen kippen. Bergs
is de twee bussen met tegenstanders van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) uit Grubbenvorst
vooruit gesneld om vlaai klaar te
zetten en spandoeken op te hangen. Op krukken. „Ja, als je ervoor gaat, dan moet je er ook
echt voor gaan”, zegt hij met een
vertrokken gezicht. Op de appelvlaai zitten zilveren bolletjes.
„Dat zijn de pareltjes”, lacht

De actiegroep
Behoud de Parel
was gisteravond
massaal
aanwezig tijdens
de
raadvergadering
in Horst over het
Nieuw Gemengd
Bedrijf.

Bergs. „Daar heb ik lang naar
moeten zoeken om ze te vinden,
maar ze vergaan niet.” De pijn
van zijn knieoperatie is inmiddels wat minder, zegt hij.
Zijn handicap heeft ook een groot
voordeel op deze avond. Ze levert
hem namelijk een zitplaats op
vooraan in de raadzaal. Het overgrote deel van de honderden aanwezigen moet genoegen nemen
met een plekje in de hal van het
gemeentehuis, de trouwzaal waar
een groot tv-scherm hangt of
zelfs buiten in de kou aan het
grote raam van de raadszaal.
Cameraploegen, fotografen en
journalisten doen hun werk en
peilen de meningen van de vele
aanwezigen. De meegebrachte
spandoeken laten daar geen twijfel over bestaan: ‘Stem nee tegen
NGB’ en ‘Wie wordt hier beter
van?’ De actievoerders houden de

spandoeken bereidwillig omhoog
zo gauw er een camera hun kant
op draait. Nee, ze zijn tegen het
Nieuw Gemengd Bedrijf, want
het levert alleen maar fijnstof,
stankoverlast, mrsa-besmettingen, meer verkeer, meer herrie
en minder open landschap op,
vinden ze. En dat willen ze laten
horen. Vandaar dat ze massaal
vanuit Grubbenvorst naar Horst
zijn getogen. Er is zelfs een lied
gemaakt dat hun gevoelens over
de plannen voor de varkensflat in
Grubbenvorst duidelijk moet maken: ‘Loat ut neet komme, neet
doon!’
Wethouder Leon Litjens snelt net
voor de vergadering nog even
naar het toilet. Het nieuws dat de
RIVM positieve elementen ziet in
schaalvergroting bij intensieve
veehouderijen, zoals gisteren aan
het eind van de middag in Den

Haag openbaar werd, verrast hem
niet. Evenals het tijdstip waarop
het nieuws werd gepresenteerd.
„Soms moet je de momenten
zorgvuldig uitkiezen om iets naar
buiten te brengen”, glimlacht hij.
Er wordt volop meegezongen als
het actielied live wordt uitgevoerd
door vier muzikanten. Slechts het
korte rijtje met de initiatiefnemers van het Nieuw Gemengd Bedrijf, dat zich heeft genesteld op
de bovenste zitbank van de publieke tribune, geeft een afwijkend beeld. Ze klappen als de
voorstanders van het Nieuw Gemengd Bedrijf het woord voeren
en houden zich rustig als de vele
tegenstanders aan het woord komen. Uiteindelijk zijn zij het wél
die met een tevreden gevoel naar
buiten stappen.
LEON JANSSEN

