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Raad stemt in met megafarm
Geen beperkingen aan aantallen dieren voor intensieve veehouderijen in Grubbenvorst
Van onze verslaggever

G RUBBENVORST 䡵 De gemeenteraad van Horst aan de Maas
heeft gisteravond tijdens de
vergadering over het landbouwontwikkelingsgebied
(log) Witveldweg in Grubbenvorst geen beperkingen
opgelegd voor het aantal
dieren dat nieuwe bedrijven mogen houden.
Met dat besluit is de weg vrijgemaakt voor de komst van het
Nieuw Gemengd Bedrijf met

35.000 varkens en 1,3 miljoen
kippen.
De plannen voor het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst
riepen vele protesten op bij de
plaatselijk bevolking. Die waren
gisteren massaal naar het gemeentehuis gekomen om hun
argumenten tegen de megafarm
met mestvergistingsinstallatie
en kippenslachterij kracht bij te
zetten. Door verschillende partijen werden gisteravond tijdens
de raadsvergadering voorstellen
gedaan om de mogelijkheden

van toekomstige intensieve veehouderijen in dit gebied te beperken.
Zo stelde de PvdA voor de kavels
van zes hectare te laten bebouwen tot maximaal 2,5 hectare.
Dat zou inhouden dat het Nieuw
Gemengd Bedrijf in ieder geval
niet die grootte zou kunnen krijgen zoals nu gepland is. Dit voorstel haalde het niet. Wel wilde
het CDA meegaan met een voorstel van de VVD om maximaal 65
procent van de kavels te bebouwen. Dit zou dus inhouden dat er

op een kavel van zes hectare zo’n
vier hectare bebouwd zou mogen worden. Dit voorstel kon wel
genade vinden bij een nipte
meerderheid van de raad: elf
vóór en tien tegen.
De PvdA wilde niet verder gaan
dan een totaal bebouwingsoppervlak van 10 procent van het
totale grondoppervlak van het
landbouwontwikkelingsgebied
Witveldweg. Het college van
B en W stelde voor maximaal
15 procent van het gebied te bebouwen. Ook dit voorstel van de

PvdA redde het dus niet. Ook de
vijf andere voorstellen die de
PvdA had gedaan om de plannen
voor het landbouwontwikkelingsgebied te wijzigen, redden
het niet. Voor de PvdA was dit na
een korte schorsing reden te besluiten dan maar tegen de complete gebiedsvisie te stemmen.
Uiteindelijk kwam het er op neer
dat de complete gebiedsvisie
met elf stemmen vóór en tien
stemmen tegen, onder boe-geroep en veel commentaar van
het publiek, werd aangenomen.

Muzikanten brengen een protestlied ten gehore voor aanvang van de raadsvergadering over de komst van een megafarm in Grubbenvorst.
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