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TONNEN Gemeente en provincie gedaagd

Forse claim in
kwestie Californië
door Paul Bots en Leon Janssen
HORST/MAASTRICHT – Oud-land-

bouwer Ton Vullings uit Horst eist
zeker vijftigduizend euro van provincie en gemeente.
Het bedrag is een voorschot op
een veel hogere claim. Vullings zegt
dat hij een schade van één tot enkele tonnen heeft geleden bij de verkoop van zijn boerderij in het kassengebied Californië.
De verkoop zou jarenlang zijn gefrustreerd door de diverse overheden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kassengebied.
Uiteindelijk verkocht de moegestreden landbouwer zijn boerderij en
enkele hectaren grond voor
605.000 euro aan een makelaar. Volgens Vullings’ advocaat Marc Hennissen bleek later dat het geheel
veel meer waard was.
Ook de makelaar die de boerderij kocht, Marcel Dielissen, bereidt
momenteel een schadeclaim voor
omdat er volgens hem onterecht
met bestemmingen is geschoven.
Dielissen hoopte woningen te kunnen bouwen op een perceel dat uiteindelijk een landbouwbestem-

ming kreeg. Zijn dagvaarding gaat
waarschijnlijk binnen enkele weken de deur uit.
Vullings daagt vijf partijen voor
de rechter die volgens hem hebben
samengespannen: de gemeente
Horst aan de Maas, de provincie
Limburg, de Dienst Landelijk Gebied (DLG), ontwikkelingsbedrijf
Californië BV en de aankoopmakelaar namens al deze organisaties
Peter Meertens. De dagvaardingen
zijn gisteren de deur uit gegaan. Diverse gedaagden zeggen echter nog
niets te hebben ontvangen en willen daarom nog niet reageren.
Vullings’ advocaat, Marc Hennissen, wil graag van de rechter horen
dat er sprake is van een onrechtmatige daad. Als de rechter dat erkent,
zou er een schadevergoeding van
één tot enkele tonnen geëist kunnen worden, denkt hij. Wie van de
vijf gedaagden dat bedrag moet
overmaken, houdt hij in het midden. Dat kan de rechter bepalen of
moeten de vijf onderling uitvechten.
Over de Californië-kwestie zijn
de voorbije twee jaar diverse rechtszaken gevoerd.

