SPD
AMENDEMENT GRONDGEBONDEN LANDBOUW
De Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 3 april 2009,
overwegende,
-het aantal bestaande grondgebonden agrarische bedrijven in het plangebied Klavertje 4,
-de economische potentie van grondgebonden landbouw ,
-de belangrijke rol van grondgebonden agrarische bedrijven in het beheer van het landschap,
-het belang van een groene buffer tussen het stedelijk gebied van Venlo en de omliggende
plattelandsgemeenten;
constaterende,
-dat er in de huidige plannen onvoldoende ruimte is voor grondgebonden landbouw,
-dat het noodzakelijk is om de groene buffer tussen stad en platteland open te houden,
-dat de bestaande agrarische ondernemers in het gebied Klavertje 4 de kans moeten krijgen om hun bedrijf
op de huidige locatie of elders binnen het gebied voort te zetten;
besluiten,
in de POL aanvulling Klavertje 4 de volgende zaken te veranderen:
-de functie het gebied tussen de spoorlijn Eindhoven-Venlo, de Grubbenvorsterweg en de Sint Jorisweg
(Sevenum-Oost/Dijkerheide) te wijzigen van P5b (projectvestiging glas) in P4 (vitaal landelijk gebied),
-de functie van het gebied tussen de Venloseweg/Horsterweg en de A73 te wijzigen van P5b (agribusiness)
naar P4 (vitaal landelijk gebied),
-de functie van het gebied tussen de A67, glastuinbouwgebied Siberië en de Sevenumsedijk te wijzigingen
van P5b (zoekgebied intensieve agrarische ontwikkeling) naar P4 (vitaal landelijk gebied);
en gaan over tot de orde van de dag.
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SPD
MOTIE BROMMÈR
De Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 3 april 2009,
overwegende,
-de ligging van het natuurgebiedje de Brommèr in projectvestigingsgebied Californië,
-het risico dat de Brommèr geheel wordt omsloten door glas,
-de stemmen die op gaan om de Brommèr te verplaatsten,
-het eerder voornemen van zowel de provincie Limburg als de gemeente Horst aan de Maas om het gebied te
behouden en te versterken;
constaterende,
-dat bij het ontwikkelen van de plannen voor Californië er nadrukkelijk voor is gekozen om de Brommèr te
behouden en te versterken,
-dat de Brommèr een belangrijke natuurwaarde vormt,
-dat de Brommèr moet worden behouden en versterkt;
besluiten,
-een verbinding tussen de Brommèr en de Reulsberg aan te leggen die deel uitmaakt van de EHS,
-de Brommèr te behouden als onderdeel van de EHS en de POG;
en gaan over tot de orde van de dag.
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SPD
AMENDEMENT INTENSIEVE VEEHOUDERIJ KLAVERTJE 4
De Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 3 april 2009,
overwegende,
-de ruimte voor nieuwe intensieve veehouderij in Klavertje 4,
-de onwenselijkheid van nieuwe grote veebedrijven in Noord-Limburg,
-de mogelijke risico's voor de volksgezondheid van grote concentraties vee,
-de reconstructieplannen waarin wordt gesproken over een 'afglijdende schaal',
-de beperkte ruimte voor veehouders met een grondgebonden bedrijf in het plangebied Klavertje 4;
constaterende,
-dat met behulp van een POL wijziging kan worden voorkomen dat nieuwe grootschalige veehouderijen zich
vestigen in Klavertje 4;
besluiten,
-in de POL aanvulling Klavertje 4 de volgende passage op te nemen:
“In Klavertje 4 worden grenzen gesteld aan de grootte van nieuwe veehouderijen. De grootte van nieuwe
bedrijven is maximaal 180 NGE. Bestaande bedrijven mogen doorgroeien naar maximaal 180 NGE.”
en gaan over tot de orde van de dag.
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