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Onderwerp
RIB Voortgang NBG, beantwoording vraag 2020.028 uit de Lijst van Toezeggingen.

Aanleiding
In de raad van 4-2-2020 zijn vragen gesteld over de voortgang van de bouw van het Nieuw Gemengd Bedrijf
(NGB). De raad krijgt antwoord op de vraag wanneer het NGB volledig gereed is (ook voor de gemeente).

Beantwoording
In overleg met de ondernemers van het Nieuw Gemengd Bedrijf zijn onderstaande antwoorden op de vragen
geformuleerd.
1. Wanneer is de locatie aan de Laagheide 9 (varkensbedrijf) gereed?
De nieuwe vleesvarkensstal is vanaf maart 2020 volledig bezet. De zeugenstal wordt in de komende twee
jaren gebouwd. Daarmee is het varkensbedrijf gereed.
2. Wanneer is de locatie aan de Witveldweg 35 (Kuijpers Kip) gereed?
Op dit moment zijn de broederij en vier afdelingen met vleeskuikens gebouwd. Dit jaar wordt gestart met de
bouw van de volgende vier afdelingen. Het is de bedoeling om binnen 4 jaar het hele pluimveebedrijf af te
bouwen, inclusief de slachterij.
3. Wanneer wordt gestart met de bio energie centrale (BEC)? Wanneer is deze naar verwachting gereed?
Start bouw is gepland in het najaar van 2020. In de loop van 2022 zal deze gereed zijn.
4. Wanneer wordt de mestleiding van de Laagheide 9 naar de BEC aangelegd?
Naar verwachting in 2021.
Opmerking van de ondernemers van het NGB: In het verleden is steeds gezegd dat het NGB een totaalconcept
is. Vandaar ook dat dit totaalconcept in zijn geheel wordt gerealiseerd. Het is en blijft een totaalconcept. Als
bewijs verwijst men naar het logo “Lekker eten voor iedereen” dat zowel op het varkens- als het
vleeskippenbedrijf is afgebeeld.
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Wij zijn als college van mening dat bovenstaande door de ondernemers van het NGB aangeleverde planning,
die tot afbouw van het totale NGB moet leiden, een reële planning is. Het komt erop neer dat in de loop van
2024 het totaalconcept NGB gerealiseerd en in bedrijf is. Nu men zo lang (ca. 15 jaar!) bezig is geweest om zich
in het LOG Witveldweg te kunnen vestigen en hiervoor lang heeft moeten procederen om alle vergunningen
onherroepelijk te krijgen, is het naar onze mening alleszins reëel om in 2024 het NGB zoals vergund
operationeel te hebben. Wij zullen uw raad de komende jaren met enige regelmaat op de hoogte houden van de
voortgang van de afbouw van het NGB.
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