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Inwoners buitengebied betalen
de prijs ...
GEMEENTE

ONDERNEEMT NIETS TEGEN
GEUROVERLAST

Op 15 maart heeft de gemeenteraad een debat gevoerd over de
evaluatie van de Wet Geurhinder en Veehouderij. Gebleken is
dat er in het afgelopen jaar geen vorderingen zijn gemaakt op het gebied van de
stankwetgeving. De gemeente Nederweert zet in op het afwachten van onderzoeken en schuift hiermee zaken vooruit. En dat terwijl de problemen omtrent fijnstof
en stankoverlast alleen maar groter worden! JAN heeft voorgesteld om de geurnormering aan te passen naar het advies van de GGD. Dit voorstel werd echter niet
gesteund door het College en de overige partijen.
Geurhinder
Op 23 maart 2010 heeft de gemeenteraad een ingediende motie van JAN aangenomen,
waarin staat dat het College van B&W een nieuwe evaluatie moet opstellen van de geurwet. Ook moeten er oplossingen worden aangedragen hoe we in Nederweert het leefklimaat van burgers aanzienlijk kunnen verbeteren in overbelaste situaties.
Tot nu toe wacht het College en gebeurt er totaal niets. Sterker nog, er worden gewoon
nog steeds nieuwe bedrijfsvergunningen verstrekt door de gemeente. Dit, terwijl op veel
plaatsen in Nederweert de belasting van fijnstof nu al zo hoog is dat bedrijven feitelijk
volledig gesaneerd zouden moeten worden. Het gaat hier naast een belemmering in het
leefklimaat van onze inwoners ook om gezondheidsrisico's.
Wijzigingsvoorstel
Doordat door betere technieken de uitstoot verlaagd wordt heeft een ondernemer alleen
nog maar méér mogelijkheden om méér dieren (dus grotere stallen) te houden. De ondernemer "spaart" nu al zijn rechten op. Een ondernemer zal nooit vrijwillig zijn rechten
opgeven. Als de gemeente niet besluit om de norm aan te passen, dan zal de ondernemer aan het maximum van zijn geurquotum blijven.
Om deze reden heeft JAN een advies van de GGD overgenomen en voorgesteld om
de stanknorm in het buitengebied strenger te maken. De reeds vergunde rechten van
agrariërs worden hierdoor niet aangetast, maar als in de toekomst sprake is van uitbreiding van dieraantallen, moeten bedrijven maatregelen nemen om aan de eisen van
de geurverordening te voldoen. Helaas hebben de coalitiepartijen het wijzigingsvoorstel
van JAN niet gesteund. Wij zijn als JAN erg benieuwd naar de dialoog tussen de LLTB
en de Stichting leefbaar buitengebied Nederweert over dit onderwerp. Deze zal plaatsvinden op 21 april.
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Wij stellen uw mening altijd op prijs. Wilt u reageren op dit artikel? Dan kunt u hiervoor
terecht bij onze JAN-raadsleden, via e-mail (secretariaat@jan-nederweert.nl)
of via onze
website www.jan-nederweert.nl.

