Intensieve veehouderij
Horst aan de Maas telt twee landbouwontwikkelingsgebieden (LOG). Veehouderijen groter
dan 1 5 hectare dienen zich bij voorkeur daar te vestigen
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

1. "Intensieve veehouderij mag alleen plaatsvinden in een
LOG"
(Onder `intensieve veehouderij` verstaat men de vormen van
veehouderij die niet direct aan gras- of bouwland zijn
gebonden. Het gaat vooral om de varkens- kalver- en
pluimveehouderij)
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Ik vindt intensieve veehouderij allemaal niks, daar moeten we juist vanaf, en horst
heeft hier al genoeg van.
In Grubbenvorst komt[ maar ik hoop van niet ] meschien een varkensbedrijf van
35000 varkens en een kippen bedrijf van 1,3000000 kippen dat ze deze maar in de
achtertuin van burgemeester van Rooi neerzetten. Als van Rooi in het Wietveld
woonde kwam daar zeer zeker geen intensieve veehouderij en slachterij en een
mestverwerkingsbedrijf.
Wat is een LOG
Wat is een LOG?
Daar zij die LOG`s toch juist voor bedacht?
Geen grote bedrijven meer toelaten. Sturen op max. aantal dieren per m2 gemeente
Hier kan men de wegen er ook op aan passen .Nu rijden ze alle binnenwegen aan
gort .zeker nu het uitrijden van al die mest weer is begonnen!, Qa veiligheid voor de
fietsers ook beter!!! Qa stank is het in veel plaatsen niet om uit te houden !!
I.V. op de schaal zoals op Witveld moet gewoon verboden worden. Ondanks alle
technische mogelijkheden is er per saldo meer milieuvervuiling. Bovendien maken
ze de boeren die op minder grote schaal functioneren, kapot.
Intensieve veehouderij hoort op een industrieterrein thuis en niet in een
landbouwgebied. Megastallen zou de gemeente moeten weren!!
Liever helemaal geen LOG of intensive veehouderij
Nog veel liever: geen intensieve veehouderij
Slechte luchtkwaliteit in omgeving, ongunstig voor COPD-patienten.
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Van mij mag intensieve veehouderij helemaal afgeschaft worden!
We hebben voldoende IV. Uitbreiding en nieuwvestiging is sowieso niet meer nodig.
We bereiden de sanering van de toekomst voor met steeds meer uitbreiding
Zeker geen megastallen! En de gezondheid en leefgenot van mensen moet altijd het
belangrijkste zijn!
Beperking van grote bedrijven is verstandig maar enige spreiding van kleinere
bedrijven over het buitengebied is noodzakelijk. De boeren zijn toch de stoffeerders
van een aantrekkelijk landschap. Daarnaast dient de gemeente rekening te houden
met agrarische bedrijvigheid bij uitbreiding van huizenbouw
Ik heb sowieso twijfels over intensieve veehouderij. Ook in een LOG.
Kijk wat ze op Trade Port Noord bouwen. Daar zitten we op te wachten: Bouwdozen
van -tig voetbalvelden groot. Vroeger was dit gebied (Heierhoeve) een mooi
landelijke omgeving en nu?? Een grote blokkendoos! Dankjewel Venlo!!!
Alleen megastallen dienen in een LOG plaats te vinden. Een normaal boerenbedrijf
hoeft dat niet
Als er ziektes uitbreken zitten ze wel dicht op elkaar. Ik ben daarom ook meer voor
meerdere kleine bedrijven dan een hele grote.
De mensen die vlees willen eten moeten dat op een betaalbare manier kunnen
doen. Intensieve veehouderij is heden ten dage noodzakelijk. Bovendien denk ik dat
in zogenaamde vleesfabrieken Het milieu beter onder controle te houden is dan in
een heleboel kleine bedrijfjes. In principe zou met zo`n bedrijf\ven ook op een
industrieterrein kunnen vestigen. IS TOCH NIET AAN GROND GEBONDEN......TOCH.
Grootschaligheid is funest voor milieu/omgeving
Heeft iemand daar dan last van?
Industrieterrein is ook prima
Zet ze op een industrieterrrein. Daar zijn al diverse stankcirkels etc.
Bestaande bedrijven niet meer uit laten breiden en zeker geen nieuwe bedrijven
meer opstarten. Ondanks de LOG`s liggen deze gebieden veel te kort bij de
bewoonde wereld. De ruimte is hier in Nederland te klein.
Dan zouden bestaande gezinsveehouderij bedrijven geen mogelijkheden meer
hebben. Deze bedrijven hebben allemaal een bouwblok toegewezen gekregen, en
vindt het terecht dat daar mogen uitbreiden.
Dat doe je de dieren niet aan
Dit soort intensieve veehouderij mag nooit of te nimmer waar dan ook ter wereld
plaatsvinden!!!
Een LOG is voor nieuwvestiging, de stelling is onzin want er is buiten de LOG al veel
IV en dat is ook prima.
Er is meer als genoeg veehouderij in de gemeente horst aan de maas. en wat zeggen
ze dan genoeg is genoeg. er zijn maar een paar mensen die daar van profiteren en
het meren delen zit met de brokken(stank en lawaai)
Er is sprake van zware industrie, hier alleen produceren voor eigen consumptie.
Er zou geen intensieve veehouderij meer moeten plaatsvinden.
Geen LOG aub. Is intensief milieubelastend voor de directe omgeving. Je zult er
maar wonen. En in Q-koorts en andere zoönoses heb ik ook geen trek. Zeker niet als
de overheid doet of zijn neus bloedt en daar bij de rechter nog mee wegkomt, ook.
Geen Log in gemeente Horst. de tijd van dit soort bedrijven is reeds voorbij. Dus
geen geld aan uitgeven.
Ik vind dat bestaande veehouderij bedrijven mogen uitbreiden tot de vergunde
grote van 1,5 ha
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Ik wil dat er geen intensieve veehouderij bijkomt in onze gemeente, genoeg is
genoeg
In ons kleine landje is geen plaats voor mega stallen.
Intensieve veehouderij moet TEN ALLEN TIJDE verboden worden: dierenwelzijn is
slecht en stank- en luchtvervuiling is niet voor 100% te vermijden
Intensieve veehouderij of te wel de Bio Industrie is zeer slecht voor de mens milieu
en landschap.Al 40 jaar is het al een probleem in Nederland Hele streken lijden er
onder.De Bio industrie past niet meer in deze tijd!!! Alles wat onlogisch en
Onnatuurlijk is zal zich wreken.
Intensieve veehouderij zou altijd verboden moeten worden. je kunt het beter
Dierenfabrieken noemen
Laat alleen de grote bedrijven hierheen verkassen, je krijgt daar wel een grotere
ziektedruk. Bij uitbraken van bepaalde ziekte kun je de hele rateplan dan
leegruimen.
Wat is een log?

2. Woon jij in de buurt van een intensieve veehouderij?
(Onder `intensieve veehouderij` verstaat men de vormen van
veehouderij die niet direct aan gras- of bouwland zijn
gebonden. Het gaat vooral om de varkens- kalver- en
pluimveehouderij)
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Al 35 jaar.
Binnen 65 m zelfs en verzeker jullie dat dit geen pretje is qa stank geluid en
onenigheid met deze mensen . En dan willen ze ook nog eens flink uitbreiden
waar de Gemeente 100% in mee gaat !
De buren aan de ene kant hebben varkens en aan de andere kant hebben ze
kippen. wij ondervinden daar totaal geen overlast van
Door diverse maat regelen kan de hinder terug gebracht worden tot het
aanvaardbare niveau.
Heb zelf moeite met mensen die in het buitengebied komen wonen en dan
gaan klagen over stank.
Ik heb daar geen last van behoudens n enkele keer. Wie in deze regio altijd
heeft gewoond zal er geen probleem mee hebben. De 'nieuwe' moeten niet
miauwen maar zich aanpassen.
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Ik woon in Swolgen, heb binnen een afstand van 1 km 3
veehouderijbedrijven.(2 varkens en 1 pluimvee bedrijf). Ik heb hierbij totaal
geen last van, dit wil niet zeggen dat ik niets ruik. Bij ongunstige windrichting
ruikt het wel maar stoort me niet.
In Swolgen een kippenstal dacht ik
Ja wij wonen zelf op een intensieve veehouderij bedrijf. Ik zou hier niet weg
willen verkassen naar het LOG. We hebben ons bedrijf aan alle milieu en
dierwelzijnseisen aangepast.
Zelfs meerdere[beleid uit het verleden].
Dat ze die intensieve veehouderijen maar in Groningen of Friesland neerzetten
want daar is ruimte in overvloed.
De hele IV stoppen. Volksgezondheid gaat 100% voor economische belangen.
De Peelparel heeft het heel vaak bij het rechte eind. Veel boeren zijn erg slim
als het gaat om hoge opbrengsten in hun eigen bedrijven te realiseren en dat
gaat heel vaak ten koste van de gezondheid van de om- en aanwonenden.
STOPPEN DUS........IV
De te bouwen varkens- en kippenflat zou dicht bij Grubbenvorst komen te
liggen
En dat stinkt echt stevig. Vervelend maar op doorreis te hebben. Ben overigens
tegen zo`n intensiviteid van landbouw.
Helaas, binnenkort wel ?????
Iedereen in Horst ad Maas woont in de buurt van een IV. weg met die
bedrijven, genoeg is genoeg
Intensieve veehouderijen zouden verboden moeten zijn, zo mag je niet met
mens en dier omgaan.
Dit nee heeft niets te maken met het antwoord op vraag 11; het is een kwestie
van principe.
Ik gun niemand stank of vliegen overlast!
Intensieve vee houders moeten zo ver mogelijk in het buiten gebied blijven
Nog niet maar het enorme mega bedrijf dat nog gebouwd gaat worden aan de
Witveldweg moet ten allen tijde tegen gehouden worden want het lijkt
nergens om dat de politiek daar ja tegen gezegd heeft.
Nog niet, maar het zit er toch aan te komen. Niet dan?
Nog niet. Als de bouw van grote stallen aan de Witveldweg doorgaat dan woon
ik op enkele km`s van intensieve veehouderij.
Nog niet. Maar er zou een komen in Grubbenvorst. Op andere plaatsen gaan
deze intensieve veehouderijen weg en de gemeente Horst haalt ze
binnen!!!!!!!!
Nóg niet.....
Waarom zo,n grootbedrijf zoals in Grubbenvorst zou moeten komen. Als er
zoveel mensen op tegen zijn moet er toch wel een lichtje gaan branden bij de
hoge geleerde mensen. Ik zou zeggen als iemand zo.n bedrijf mega groot wil
hebben ga ergens bouwen waar mega veel ruimte is niet dicht bij dorpen of
steden ga naar een stuk niemandsland zou ik zeggen waar niemand er hinder
van heeft.
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Californie mega stal doorgaat dan is mijn huis minder waart. Ik voel me
slahtoffer waarin en omdat de macht verkeerd is verdeeld. De gemeente wil fe
stal binnen halen. Mega/ productie stallen moeten naar landen als polen en
frankrijk. Daar is er de ruimte voor. Niet in NL. Het hedendaagse transport is
gemakkelijk in staat om dagelijks vers vlees in NL te laten komen. Wij (NL)
moeten kennis (Landbouw Universiteit Wageningen) ontwikkelen met
voldiende proefbedrijven zoals in Sterksel voor varkens. Hou op HadM met de
idiote strijd om enerzijds de verse groente tuin van NL te willen zijn en
anderszijds de meeste fijnstof van NL te ontwikkelen.
Geen idee waar deze zich bevinden. Maar ik vermoed van niet ik woon in het
centrum van horst

2.1 Ervaar jij overlast van stank en lawaai van de intensieve
veehouderij?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Als je gaat wonen in een buurt waar vee wordt gehouden weet je dat voorop en dan erger je
er ook niet aan maar nieuwe bewoners hebben niets te klagen moeten ze maar ergens
anders gaan wonen Het is erger als je ergens allang woont en er komt een stal naast je is het
wel erg.
Dat ligt veel aan de windrichting .
De stank vorige week vd blauwe bessen was echt een verschrikking, nog 4 dgn.lang.door de
meststoffen hiervan
Die bedrijven mogen veel te veel van Gemeente en Provincie en dan moet de buurt het maar
weer op zien te lossen.Schandalig!!!
Geen overlast ,
Geen vlees produceren op plekken wat niet goed is voor dier en mens!
Hebben weinig last van stank ,maar hebben zeer veel last van vliegen vanwege
kippenhouderij in de buurt
Het is belachelijk dat de intensieve veehouderij zo kort bij een natuur gebied mag bouwen.
lang leve de gemeente die dat allemaal goed vindt.dat ze er maar zelf eens komen wonen
maar dat doen ze niet. Somers kunnen we zowat niet meer buiten zitten van wegen de stank.

5

















Ik woon nu ruim 20 jaar in agrarisch gebieden heb hier zelf voor gekozen. Daarom klaag ik
ook niet over een beetje stank. Maar er hangt meer in de lucht wat niet te ruiken is en zeker
zo gevaarlijk is voor onze gezondheid zoals fijnstof en ziektes die op van dier op mens kunnen
overgaan.
In ons dorp zijn 10/11 GROTE intensieve veehouderijen gevestigd, geregeld last van stank en
(fijnstof?)
In vroegere jaren gaf je er toch ook niks om. Was landelijke lucht. En alleen als de wind in
onze richting waait.
Meestal binnen de perken van het aanvaardbare. Kan natuurlijk beter, maar daar wordt aan
gewerkt.
Mensen die in het buitengebied wonen, weten van te voren dat er overlast kan plaats
vinden. Bij grote bedrijven weet je dat er aan- en afvoer van voer, mest, stro e.d. plaats
vinden. Tevens zal er af en toe stank zijn wanneer er mest uitgereden wordt. Dit is eigenlijk
hetzelfde als midden in het centrum van Horst wonen en dan klagen over de vele activiteiten
die plaats vinden op het Wilhelminaplein. Of langs het spoor gaan wonen en dan klagen over
de treinen.
Met tijden stinkt het erg, en dan weer minder. over het algemeen gaat het nog wel, maar
erger zou niet prettig zijn.
Net hoe de wind staat
Nu niet meer
Op 100 meter woonachtig van een legpluimveehouderij en geen overlast.
Soms ruik je het
Tuurlijk ruik ik het geregeld. Maar ja kom op hé dat hoort erbij. Niet zeuren. Thats life!
Tuurlijk ruik je ze wel eens, maar in het buitengebied heb je de lusten en de lasten. Daar
moeten sommige leden van behoud de Parel maar eens aan denken als ze alsmaar
protesteren.
Vooral als de windrichting ,,verkeerd zit, Betere handhaving van gebruik amoniak wassers,
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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