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BESCHOUWING 䡵 JURIDISCH GEVECHT ROND MEGASTAL IN GRUBBENVORST KAN NOG JAREN DUREN

Het RIVM waarschuwt voor bedreigingen van de volksgezondheid door megafarms. foto Gé Hirdes

Boeren winnen een slag, maar strijd gaat door

H

ij verheft zijn stem.
„Wees geen stemvee en
verzet u tegen deze veefabriek. Oké?” Luid applaus weerklinkt als
Wouter van Eck van Milieudefensie zijn woordje heeft gedaan
vóórdat de raadsvergadering over
het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg in Grubbenvorst begint.

Van Eck roept de raad op nu tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf
te stemmen dat zich in dit LOG
wil vestigen. Het zou hem, zijn
medeactievoerders van Behoud
de Parel en de gemeente een
hoop geld en energie besparen.
Want dat het plan voor dit bedrijf
met 35.000 varkens en 1,3 miljoen kippen uiteindelijk zal
stranden, staat voor de „superbezorgde” Van Eck als een paal boven water. Dus kan het beter nu
in de prullenbak verdwijnen dan

Wouter van Eck
van
Milieudefensie
weet het zeker:
„Het plan voor
het Nieuw
Gemengd Bedrijf
gaat sneuvelen.”

dat er een lange juridische strijd
moet volgen.
Na de raadvergadering van dinsdagavond staat alleen die laatste
weg open voor Van Eck en Behoud de Parel. Met een nipte
meerderheid zette de raad de
deur open voor het Nieuw Gemengd Bedrijf. Via artikel-19-procedures, waarbij de provincie gevraagd wordt ontheffing te verlenen op het geldende
bestemmingsplan, worden nieuwe bedrijven in het LOG toegelaten. Of een dergelijke ontheffing
wordt aangevraagd, daarover beslist het college van burgemeester en wethouders en niet de
raad.Een artikel-19-procedure
biedt echter mogelijkheden bezwaar aan te tekenen met beroepsmogelijkheden bij de rechter en de Raad van State. Datzelfde geldt ook voor de bouw- en
milieuvergunning die de gemeente zal moeten verstrekken voor

het Nieuw Gemengd Bedrijf. Milieukwaliteit en dierenwelzijn
zullen volgens Van Eck daarbij de
belangrijkste speerpunten zijn in
de pogingen de bouw van de varkens- en kippenstallen te verijdelen. Maar ook de verkeersveiligheid en de aanwezige landschapsstructuur die verandert, zullen
bij de rechter aangevoerd worden
om het Nieuw Gemengd Bedrijf
tegen te houden. Al die procedures en zaken kunnen best een
paar jaar in beslag nemen.
Voorstanders zijn ervan overtuigd dat een grote moderne stal
met veel dieren beter is voor
mens, dier en milieu dan een
twintigtal kleine. Een grote stal
biedt namelijk mogelijkheden
rendabel te investeren in luchtwassers en moderne filters, zeggen ze. Megastallen leiden in ieder geval tot minder uitstoot dan
de verouderde bedrijven die nu
nog bij natuurgebieden en woon-

kernen liggen en die ze vervangen. Bovendien zorgt verplaatsing van intensieve veehouderijen ervoor dat er in gevallen
zonder beperkingen van stankcirkels weer woningen gebouwd
kunnen worden. En de nieuwe
grote stallen kunnen mooi weggewerkt worden in het landschap, stellen ze.
Voor de Grubbenvorstenaren betekent het Nieuw Gemengd Bedrijf echter een forse toename
van het aantal varkens en kippen
bij hun woongebied. Ze zijn bang.
Want het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) waarschuwt voor bedreigingen van de volksgezondheid
door megafarms. Het vakmanschap van de veehouders zal die
risico’s, onder meer door besmetting met de ziekenhuisbacterie
MRSA, moeten beperken. Het
blijft mensenwerk dus.
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