Zienswijze Milieudefensie Venlo over de Mestvergister Grubbenvorst,
zaaknummer: 2017-200060

Geachte Gedeputeerden van Limburg,
Colleges, en gemeenteraden van Horst aan de Maas en Venlo,
Milieudefensie Venlo is onlangs op de hoogte gebracht van het voornemen om tussen Horst en
Venlo, ter hoogte van Grubbenvorst, op Klaver 11, een mestvergister te plaatsen. Onze groep verzet
zich tegen de komst van deze zogenaamde “Bioraffinaderij”, net als tegen het N.G.B. in Californië.
Niet alleen draagt zo’n mestvergister niet bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar het zal
ook diverse andere giftige gassen uitstoten, en kan ongelukken veroorzaken. Milieudefensie Venlo is
er alles aan gelegen de verduurzaming te helpen bevorderen, waar dat uitstoot-vrije vormen van
energieopwekking betreft. Hier is echter sprake van wat wij “greenwashing” zouden willen noemen.
Waar “bio”-gas en -stroom opnieuw voor verbranding en dus uitstoot van giftige gassen voor ons
milieu zorgen, zet het de klok stil, zelfs verder terug, terwijl het voor het klimaat al vijf over twaalf is.
Bovendien wordt beweerd dat zo’n mestvergister het probleem van het mestoverschot en de
mestfraude zou oplossen. Graag wijzen we u op dit filmpje van Nieuwsuur over dit onderwerp:
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2183175-is-mestvergisting-de-oplossing-of-boerenbedrog.html . De
genoemde raffinaderij in Groenlo is van hetzelfde bedrijf, RMS Venlo. Veel inwoners hebben geen
idee wat ze te wachten staat, in onze beide gemeentes, waar déze donkerrode vlek (mede dankzij de
A73+A74) in Blerick de wérkelijke toestand van onze gemeentes laat zien, met dank aan de
“Tropomi” satelliet:
http://cdn.knmi.nl/system/updates/image1s/000/002/623/xlarge/Tropomi_NO2_boven_Nederland_
20171107.png?1512118762 . Er is daar een stukje “grijs” (niet gefotografeerd). Met de wind vooral
uit WZW. Zou dat soms lucht van de megabedrijven uit de westelijke regionen van onze provincie
zijn? Hebben we énig idee, als we niet meten? Milieudefensie Venlo heeft met een professionele
(ultra-) fijnstofmeter een ochtendspits-opname gedaan nabij het Heershofpad in Blerick: 99 µg/m3
van 0,5 tot 2,5 micron deeltjes. (Tot 7 µg is goed, alles boven de 47 is zeer slecht). Een
momentopname zegt niet veel, maar een eigen apparaat is besteld, zodat we voortaan overal,
ambulant, (ultra-)fijnstof kunnen meten tussen Horst en Venlo. In de rest van Venlo, Blerick en
Tegelen, schommelden de waarden op dezelfde 1 december jl. tussen de 42 en 53 µg.
Wij vinden het volstrekt onverantwoord om daar nog méér uitstoot-veroorzakers naast te zetten, als
onze regio met de dikke Duitse en Poolse vrachtwagens via de A74, en de voorgenomen gigastal met
35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen al meer dan genoeg uitstoot veroorzaakt, ons allemaal ziek
maakt. Waar een afname van landbouwdieren de enige juiste weg zou zijn. Het Ruhrgebied wordt
vaak de veroorzaker voor onze slechte lucht genoemd, maar hoe vaak waait de wind nou uit het
oosten? Laten we onszelf alsjeblieft niets wijsmaken. Wij veroorzaken dit zélf, in Limburg. Een vaak
gehoord credo is: “Wij moeten de wereld voeden” (In plaats van de wereld helpen zichzélf te
voeden) Wij blijven letterlijk achter met de shit, en toename in COPD klachten. Deze mestvergister
zal straks alleen maar de vraag naar méér mest en dus méér dieren in onnatuurlijke omstandigheden
op een kluitje doen toenemen: Twee kwaden die elkaar in stand en overeind houden, enkel en alleen
voor het heilige BNP dankzij de export. Want werknemers? Die zijn er amper nog, in deze hightech
bedrijven. Mensen die misschien prima terecht hadden gekund in de biologische polycultuurlandbouw, die op een gezonde manier werkt, voor mens, dier én milieu. Lokaal, dichtbij.
Tenslotte wil Milieudefensie Venlo u wijzen op de vele ongelukken die al gebeurd zijn bij onze buren
in Duitsland en België. In België zijn hele dorpen ontruimd vanwege een salpeterzuurlek, in Duitsland
viel een gewonde, het merendeel van de zeilen over het giftige methaan van de mest, lekt vroeg of
laat. Dit moeten wij niet willen, als ons Limburg en onze gezondheid ons nog iets waard is.

