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U heeft via een actiebon, brief of via e-mail te kennen gegeven dat u sympathiseert
met de acties van “Behoud de Parel” en dat u graag op de hoogte gehouden wordt
over de ontwikkelingen van de plannen rondom Grubbenvorst. Hierbij ontvangt u
de
zevende 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 VAN DEZE NIEUWSBRIEF
Allereerst willen wij u via deze nieuwsbrief oproepen aanwezig te zijn bij de
raadsvergadering van dinsdag 11 december a.s., want dan wordt er in de
raadsvergadering gesproken over de inrichting van het zogenaamde Landbouw
Ontwikkelings Gebied (LOG) Witveld en of er in dat LOG plaats is voor het Nieuw
Gemengd Bedrijf.
Daarnaast vragen wij u om kennissen, buren of vrienden te vragen mee te gaan
naar deze vergadering. Met uw komst steunt u Toon van Gerven, die namens Behoud de Parel de handtekeningenkaarten gaat aanbieden aan de gemeenteraad
(daarover kunt u verderop in deze nieuwsbrief meer lezen). Het zou mooi zijn als
de tribune van de gemeenteraad helemaal bezet is.
Wat kunt u verder lezen in deze Nieuwsbrief?
In deze wordt u geïnformeerd over de acties van “Behoud de Parel” die sinds de vorige
nieuwsbrief uitgevoerd zijn van bijvoorbeeld André Vollenberg (vernietigen lidmaatschap
LLTB) en de handtekeningenactie onder artsen in Noord-Limburg, het succes van Ger
Wijnhoven met betrekking tot Trade Port Noord, het vervolgoverleg dat plaats heeft gevonden met onder andere wethouder Litjens en overleg met de Dorpsraad van Grubbenvorst. We informeren u ook over nieuwe normen met betrekking tot fijnstof, zoals die
vastgelegd zijn door de Europese Unie. Tenslotte krijgt u nog wat “huishoudelijke berich-

ten” over Behoud de Parel. Kortom: genoeg “leesvoer” voor het komende misschien wel
“gure” weekend.

MASSAAL HANDTEKENINGEN IN GRUBBENVORST
In de vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat op zaterdag 3 november de 1200ste
handtekeningenkaart ondertekend is. Inmiddels is dat aantal ruim verdubbeld. 1
december is de handtekeningenactie afgesloten. Met recht kunnen we stellen dat
de actie een groot succes is!
Een drietal zaterdagen bij Jan Linders in Grubbenvorst en één zaterdag in Horst bij de
Plus en Jan Linders, heeft ruim 2500 handtekeningenkaarten opgeleverd. Daarnaast
zijn er mensen die hun handtekeningenkaart rechtstreeks doorgestuurd hebben naar
het gemeentehuis. En er hebben mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid, die het
Grubbenvorster weekblad Mededelingen bood om de daarin afgedrukt handtekeningenkaart op te sturen.
Het grote aantal handtekeningenkaarten is een duidelijk signaal richting politiek, die
in de raadsvergadering van 11 december discussieert over de inrichting van het zogenaamde Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveld. Een belangrijk discussiepunt in
die vergadering betreft het besluit of het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) wel of niet toegelaten wordt binnen dit LOG.
In de gemeenteraadsvergadering van 12 februari 2008 wordt een definitief besluit
genomen. Indien de raad dan zou besluiten dat er geen plaats gemaakt moet worden
voor het NGB, maar juist ruimte wil geven aan kleinere bedrijven die afkomstige zijn
uit de gemeente Horst aan de Maas zelf, dan gaat het NGB aan de Witveldweg in ieder
geval niet door. Indien de raad zou besluiten dat er wel een plek vrij gemaakt moet
worden voor het NGB, dan wil dat overigens niet zeggen dat vestiging van het NGB zeker door gaat. Voordat het bedrijf zich definitief kan vestigen, moet de raad nog meer
besluiten nemen en er volgen nog talloze juridische procedures. Nog genoeg werk aan
de winkel voor Behoud de Parel en dus blijft uw steun van harte welkom!
------------------------------------------------------------

Het gaat goed met de acties van Behoud de Parel
In de vorige nieuwsbrief konden wij u meldden dat de eerste successen in de acties van Behoud de Parel binnen zijn. Wij doelden toen op het besluit van de veiling ZON haar bedrijvigheid niet uit te breiden in de richting van de kern van
Grubbenvorst. En op het feit dat de plannen om een zogenaamd “Polenhotel” te
realiseren op het bedrijventerrein van Grubbenvorst definitief van de baan is.
Daarnaast heeft de handtekeningenactie een fantastisch resultaat opgeleverd (elders in deze nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen).
Maar er is meer gebeurd. Een kort overzicht.

Actie “vernietiging lidmaatschap LLTB”
Dinsdagmiddag 27 november hebben 2 leden van de LLTB bij het Landbouwhuis hun
lidmaatschap van de LLTB opgezegd. Het betreft André Vollenberg uit Grubbenvorst en

Peter Hegger uit Arcen. Zij uiten daarmee hun ongenoegen over de steun die de LLTB
geeft aan megabedrijven als het NGB nabij Grubbenvorst. Vollenberg en Hegger wijzen
er op dat de LLTB een aandeel heeft in Knowhouse, dat megaprojecten zoals het NGB
te Grubbenvorst probeert te realiseren. Ook plaatst de LLTB, op kosten van alle leden
advertenties die pleiten voor bedrijven als het NGB, met 35.000 varkens en 1.300.000
kippen, een slachterij, composteringsbedrijf en biovergistingsinstallatie met elektriciteitscentrale. De boeren vragen zich af wat dat überhaupt met landbouw te maken
heeft.
Wanneer regiobestuurders van de LLTB dan ook nog pleiten voor verdere industrialisatie van de intensieve veehouderij, dan
voelen ondernemers met een gezins-bedrijf zich bedrogen. Zij worden zoet gehouden met kortingen op een zorgverzekering en aanbiedingen van mooie mobieltjes vanuit de LTO. Maar echte ondersteuning in hun “struggle for live” in
de concurrentieslag met de mega-bedrijven moeten ze ontberen.
Vollenberg – ook lid van actiegroep Behoud
de Parel uit Grubbenvorst - roept de collega’s dan ook op het voorbeeld van hem
en collega Hegger te volgen. Wellicht kan
op die manier de LLTB gedwongen worden niet alleen op te komen voor enkele
grote ondernemers in Limburg, maar ook – en vooral! - voor de vele gezinsbedrijven.
Vollenberg verwacht dat meer boeren zich gaan aansluiten bij zijn initiatief. In het bijzonder biologische agrariërs voelen zich bedrogen, omdat de LLTB tot 2004 de biologische landbouw ondersteunde met subsidie van de EU. Nu geen subsidie meer wordt
verleend is ook de ondersteuning volledig weggevallen. Toch betalen alle LLTB-leden,
ook biologische, contributie aan de LLTB

Artsen in actie in Noord-Limburg
Huisarts Monique Baggen uit Grubbenvorst en longspecialist Adrie Lukker hebben namens zo’n vijftig huisartsen, artsen van de GGD en specialisten uit de regio Noord-Limburg dinsdag 4 december een petitie overhandigd aan burgemeester Kees van Rooy van
Horst aan de Maas. Daarmee protesteren de artsen tegen de komst van een aantal
grootschalige projecten rondom Grubbenvorst en wijzen zij op de risico’s voor de volksgezondheid. Het gaat daarbij onder meer om NGB. De risico’s voor de volksgezondheid
zijn vooral afkomstig van de fijnstof die zal
toenemen
en het risico van
MRSAbesmettingen. Na
een toelichting
aan bur-

gemeester Van Rooy en de ruim vertegenwoordigde pers (NOS-journaal, RTL-Nieuws,
plaatselijke media, L1, Dagblad Trouw, Agrarische Dagblad en Dagblad de Limburger
gaven aandacht aan de actie) gaf de burgemeester aan dat hij begrip had voor de zorgen van de artsen en het signaal ook oppikte. Hij vertelde dat het college van B&W besloten heeft topwetenschappers te laten onderzoeken hoe het staat met – in het bijzonder – het NGB. Zoals bekend is Blonk Milieu Advies bezig met zulk een onderzoek.
In reactie op de petitie verklaarde Trudy van Megen van KnowHouse, dat de huisartsen
slechts angst zaaiden, door de gezondheidsrisico’s naar buiten te brengen. Zij stelde
dat het NGB in staat zou zijn al deze risico’s weg te nemen, Zelfs het fijnstof… terwijl
de grootste bron van fijnstof het vrachtverkeer is dat van en naar het bedrijf rijdt. Dat
roept de vraag op op welke wijze het NGB dat wil realiseren.
---------------------------------------------------------------------

SUCCES GER WIJNHOVEN BIJ TRADE PORT NOORD
De Raad van State (RvS) heeft de plannen van de gemeente Venlo voor de aanleg van
een groot deel van Greenport Venlo, met onder andere bedrijventerrein Trade Port
Noord, afgekeurd. Hoewel dit niet het einde betekent voor Trade Port Noord betekent de
uitspraak van de RvS volgens Behoud de Parel toch een mooie opsteker, zegt Ger Wijnhoven, lid van de actiegroep Behoud de Parel en vooral actief ten aanzien van Trade
Port Noord.
“De RvS heeft een deel van het Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Trade Port Noord en
park Zaarderheiken’ afgekeurd”, meldt Ger Wijnhoven, lid van de actiegroep “Behoud
de Parel”. Ger verzet zich al geruime tijd tegen die plannen. Hij is zichtbaar opgetogen.
“De gemeente en de provincie hebben fouten gemaakt en die zijn nu afgestraft. Maar
het plan is daarbij nog niet van de baan”, voegt hij er tegelijkertijd aan toe. “De gemeente Venlo mag wel zijn huiswerk over maken. Toch min of meer een brevet van onvermogen voor zowel de provincie, die de plannen eerder goedgekeurd heeft, en de gemeente Venlo”. Op 30 januari 2006 heeft de provincie een intentieverklaring getekend,
samen met de gemeenten Horst aan de Maas, Maasbree, Sevenum en Venlo.
In die
intentieverklaring zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van “Greenport Venlo”.
Een uitwerking daarvan komt echter niet overeen met het door Venlo uitgewerkte Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Trade Port Noord en park Zaarderheiken’. Ook een reden om het Bestemmingsplan af te keuren”.
Gevraagd naar het gevolg, stelt Ger Wijnhoven, dat Venlo nu een nieuw bestemmingsplan moet opstellen. Alleen op het deel van het beoogde bedrijventerrein aan de Heijerhoeveweg, waar al een bedrijf gebouwd gaat worden, gaat nu door. Straks worden die
nieuwe plannen onderdeel van een nieuwe juridische beoordeling. Dan is Ger Wijnhoven, mede namens “Behoud de Parel”, weer present om de nadelige effecten van het bedrijventerrein, onder andere voor Grubbenvorst, te bestrijden

VERVOLGOVERLEG MET WETHOUDER LITJENS
Op 15 oktober sprak een delegatie van Behoud de Parel met wethouder Litjens
over met name het NGB. Precies een maand later, 15 november, kwam er een ver-

volg op dat gesprek. Was het in de eerste bijeenkomst met name de wethouder
die vragen stelde aan de delegatie, nu was Behoud de Parel de vragende partij en
Wethouder Litjens en ambtenaar Dave Ploum gaven antwoord.
Het gesprek tussen Behoud de Parel en Wethouder Litjens en diens ambtenaar verliep
in een plezierige sfeer. De wethouder was openhartig, maar ook stellig in diens opvattingen over de economische kansen van het bedrijf en de consequenties voor het landschap.
Tegelijkertijd gaf de wethouder op een aantal punten eerlijk aan, nog niet precies te
weten hoe de situatie er voor lag. Daarvoor heeft hij – zoals eerder gemeld – onderzoekers aan het werk gezet, om vragen beantwoord te krijgen.
In het gesprek zijn ook afspraken gemaakt over vervolggesprekken. In die vervolggesprekken wordt gesproken over het resultaat van het onderzoek van Blonk Milieu Advies, maar ook over de andere projecten rondom Grubbenvorst, zoals Californië, de
Zandverwerkingscentrale, Trade Port Noord, de veiling, enzovoorts.
-------------------------------------------------------------------

VROM: Nieuwe normen fijn stof winst voor gezondheid
en milieu

Nederland streeft naar een nog schonere lucht in 2020. Met twee nieuwe normen voor
extra fijn fijn stof (PM 2,5), te weten de eco-norm (omgevingsnorm) en de jaarnorm is
daarvoor de toon gezet. Nederland is blij dat de Europese Raad en het Europees Parlement dit compromis gisteren hebben bereikt. Daardoor wordt de luchtkwaliteit in
Europa de komende jaren sterk verbeterd en dat is winst voor de gezondheid van mensen en het milieu
Om overal en tijdig de normen te realiseren is voldoende Europees bronbeleid noodzakelijk. Nederland wijst in dit verband vooral op de onzekerheid in de gegevens van
vooral extra fijn fijnstof. Nederland zal zich vanzelfsprekend maximaal inspannen om
tijdig aan de normen van de richtlijn te voldoen.
-------------------------------------------------------------------

GRUBBENVORST ZIET GEEL…
Grubbenvorst kleurt geel van alle posters, die door de Grubbenvorstenaren aan de
raam geplakt worden en stickers die op brievenbussen, fietsen en auto’s worden
geplakt. Vrijwel alle Grubbenvorstenaren hebben een sticker of poster ontvangen
van behoud de Parel. Nog een klein stukje van Grubbenvorst wordt deur-aan-deur
bezocht.
Mensen die op het moment dat Behoud de Parel aan de deur kwam, niet thuis waren, kunnen een poster of sticker opvragen bij behoud de Parel. Voor het adres,
zie hieronder.
--------------------------------------------------------------

Groei aantal actieve leden van “Behoud de Parel”
“Behoud de Parel” blijft groeien. Talloze mensen hebben zich al opgegeven als actief
lid. Heeft u nog interesse. We kunnen alle handen gebruiken. Geef u op! Vooral mensen uit Melderslo of Lottum – die ook te maken zullen krijgen met het NGB – roepen we
op zich te melden.

MENSEN UIT LOTTUM EN MELDERSLO DIE ZICH GEROEPEN VOELEN
“BEHOUD DE PAREL” MEE TE HELPEN, OOK IN LOTTUM EN MELDERSLO, KUNNEN ZICH MELDEN!
Mail naar behouddeparel@home.nl of stuur een briefje naar het secretariaat van
Behoud de Parel: Winterheide 3, 5971 GD Grubbenvorst
Mensen die de nieuwsbrief ontvangen en nog niet actief zijn en gezien de vorige acties
en de actie die op stapel staat, nu graag ook de handen uit de mouwen steken,
die kunnen zich aanmelden. Mail naar behouddeparel@home.nl of schrijf een briefje
naar Winterweide 3, 5971 GD Grubbenvorst.
Donaties zijn ook welkom. Het bankrekeningnummer is 1304.87.732 (t.n.v. J.W.A.

Claassens en vermelding van: inzake actiegroep “Behoud de Parel” Grubbenvorst).
De komende tijd gaan we verder nadenken over vervolgacties. We hebben nog wat
aardige ideeën in petto. En misschien heeft u – als lezer van deze nieuwsbrief – ook
wel een leuk idee, om actie te voeren. Laat het ons weten. En laat u in ieder geval
verrassen door de dingen die wij bedenken…. Houdt de website in de gaten voor
informatie van de eerste hand: www.behouddeparel.nl

