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U heeft via de actiebon, brief of via e-mail te kennen gegeven dat u graag op
de hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen van de plannen rondom
Grubbenvorst. Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief.
Heeft u zelf berichtjes voor deze nieuwsbrief of heeft u vragen, neem dan contact op
met de redactie van de nieuwsbrief (077-3985762) of stuur een mailtje (met vermelding “nieuwsbrief”) naar behouddeparel@home.nl.

DE INHOUD
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de informatie- en discussieavond van 6 september in ’t Haeren (Grubbenvorst), waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd.
Verder kunt u lezen over de eerste ludieke actie van Actiegroep “Behoud de Parel”,
die op stapel staat. Met de ludieke actie – het onthullen van een spandoek aan de
A73 – start “Behoud de Parel” een campagne om de bevolking van Grubbenvorst te
informeren. Indien u aanwezig wilt zijn bij de onthulling van het spandoek, neem
dan contact op met Ella Iedema (----) of stuur een mailtje naar behouddeparel@home.nl. Dan hoort u waar en wanneer we bij elkaar komen.

--------------------------Donderdag 6 september infoavond over Nieuw Gemengd Bedrijf in ’t Haeren
PLATTELAND IN BALANS?
In Grubbenvorst bestaan plannen voor een megabedrijf met 35.000 varkens en
1,3 miljoen kippen, compleet met slachterij, composteringsbedrijf en mestvergistingsinstallatie. De vijf initiatiefnemers noemen de onderneming ‘Nieuw
Gemengd Bedrijf’. Tegen de gevolgen die het project aan de Witveldweg in
Grubbenvorst, nabij de A73, met zich meebrengt voor het platteland tussen
Horst, Melderslo, Lottum en Grubbenvorst, zijn veel bezwaren ingebracht. Veel
inwoners maken zich zorgen.
Om die reden organiseert de werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een informatie- en discussieavond, onder leiding van oud-burgemeester Romé Fasol. De
ondernemers vertellen over hun plannen, Trudy van Megen van Knowhouse geeft
daarbij een toelichting.
Vervolgens komt een aantal deskundigen aan het woord. Anke Lodder, beleidsmedewerker milieuhygiëne bij de Milieufederatie Limburg; Peter Groot Koerkamp,
hoogleraar agrarische bedrijfstechnologie van Wageningen Universiteit; Wouter van
Eck, campagneleider Landbouw en Voedsel bij Milieudefensie; Cees van Bruchem,
wetenschappelijk medewerker van het Landbouw Economisch Instituut en Mr. Valentijn Wösten jurist, gespecialiseerd in agrarisch omgevingsrecht.
De fracties van CDA, SP en PvdA in de gemeenteraad van Horst aan de Maas gaan
in debat met de ondernemers en deskundigen. Uiteraard kunnen ook de aanwezigen vragen stellen en deelnemen aan het debat.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 september van 19.30 uur tot ongeveer
22.30 uur in gemeenschapshuis ’t Haeren in Grubbenvorst. De toegang is gratis.

--------------------------------------

“Behoud de Parel” start campagne tegen dicht bouwen Grubbenvorst.
Komend weekend start “Behoud de Parel” een campagne om de bevolking van
met name Grubbenvorst te informeren over de bouwplannen rondom Grubbenvorst. De start is gemarkeerd met het plaatsen van grote spandoeken aan de
A73 en de Venloseweg (ter hoogte van Euroveen) en borden aan de andere toegangswegen naar Grubbenvorst. Het spandoek aan de A73 wordt onthuld door
Monique Baggen, huisarts in Grubbenvorst.
Grubbenvorst wordt momenteel geconfronteerd met een zeer groot aantal plannen.
Een greep uit deze plannen:
- een varkensflat van 35.000 varkens;
- een kippenflat van 1,3 miljoen kippen;
- slachterijen;
- een biovergistingsinstallatie;
- een composteringsinstallatie;
- een glastuinbouwgebied van 145 ha met tuinbouwkassen tot 60 ha groot;
- uitbreiding van de veiling ZON tot aan de kern van Grubbenvorst;
- een zandverwerkingscentrale aan de Maas bij Grubbenvorst.
- Enzovoorts, enzovoorts….
Al deze plannen bij elkaar zullen tot gevolg hebben dat Grubbenvorst omsloten
wordt door agro-industriële activiteiten, dat het vrachtverkeer (transport, aan- en
afvoer) enorm zal toenemen, de lucht op verschillende manieren zal worden vervuild
(fijnstof/stank) en dat het nu nog open landschap ernstig wordt aangetast. Daarnaast bestaan tegen een aantal van de plannen (met name het Nieuw Gemengd Bedrijf en de Zandverwerkingscentrale) ook nog andere bezwaren
Met het plaatsen van de spandoeken geeft de actiegroep Behoud de Parel het startsein van een campagne die vooral bedoeld is om de bevolking te informeren over wat
haar te wachten staat. De komende periode gaan leden van de actiegroep de burgers in Grubbenvorst bezoeken om hen die informatie te verstrekken. Tegelijkertijd
kan dan ook gepeild worden, hoe de bevolking denkt over die plannen in het algemeen en over specifieke plannen in het bijzonder.
Een ander initiatief van de actiegroep is het openen van een website. Ook deze website (www.behouddeparel.nl) heeft als doel, de burgers en de politiek te informeren.
De website biedt iedereen de mogelijkheid te reageren op de plannen en de acties
van de actiegroep en via de site kunnen mensen de actiegroep informatie geven over
zaken die te maken hebben met de plannen.
De actiegroep biedt tenslotte ondersteuning aan andere organisaties die zich met de
problematiek rondom Grubbenvorst bezig houden. Zo werkt ze waar mogelijk samen met de actiegroep tegen de zandverwerkingscentrale (CVI Raaeind) in Grubbenvorst en biedt ze ondersteuning aan de organisatie van een informatie- en discussieavond over het Nieuw Gemengd Bedrijf (één van de plannen) op donderdag 6 september, een initiatief van de werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg.
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