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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 vijfde 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
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de eerste ludieke actie van Actiegroep “Behoud de Parel”: het onthullen van een spandoek aan de A73. Ook de tekst die uitgesproken is bij de onthulling, treft u in deze nieuwsbrief aan.
Met het onthullen van het spandoek is “Behoud de Parel” gestart met een campagne
om “Grubbenvorst” te informeren. In het artikel over de stickeractie (“STICKER JE
MENING NAAR BUITEN”) leest u over de volgende stap in de campagne.
Verder leest u over de informatie- en discussieavond van 6 september in ’t Haeren
(Grubbenvorst), die door maar liefst 400 mensen bezocht werd.

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

Monique Baggen onthult spandoek aan A73
Vrijdag 31 augustus is actiegroep “Behoud de Parel” gestart met 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 werd onthuld door Monique Baggen, huisarts in Grubbenvorst.
Grubbenvorst wordt momenteel geconfronteerd met een zeer groot aantal plannen.
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.
---------------------------------------------------------

TOESPRAAK BIJ ONTHULLING SPANDOEK
Beste mensen, we zijn hier bij elkaar met een groep zeer verontruste dorpsbewoners
die een actiegroep “Behoud de Parel” hebben opgezet. Vandaag gaan we een campagne in Grubbenvorst starten om de bevolking te informeren over de bouwplannen rondom Grubbenvorst. De start begint officieel met de onthulling van een van
de grote spandoeken aan meerdere toegangswegen rond Grubbenvorst.
Bezorgdheid voor de leefomgeving, de sfeer in het dorp, het milieu, de gezondheid en
veiligheid van de bewoners is onze drijfveer om in actie te komen. Om een greep te
doen uit de plannen die dit prachtige dorp mogelijk te wachten staan zal ik noemen:
een varkensflat van 35.000 varkens; een kippenflat van 1,3 miljoen kippen;
een grote zandverwerkingscentrale aan de Maas, slachterijen, composteringsinstallatie, biovergistingsinstallatie, een glastuinbouwgebied van 145 ha, uitbreiding van de ZON-veiling tot aan het spoor, de Floriade, enzovoorts.
De enigen die van al deze activiteiten beter worden zijn de eigenaren van de
industrie zelf. Het geeft niet meer werkgelegenheid en wel heel veel overlast.
Het dorp wordt te zwaar belast als al deze plannen doorgaan.
Als je alleen al kijkt naar alle vrachtwagens die af en aan rijden voor al deze megabedrijven, de enorme verkeerstoename i.v.m. de Floriade en de uitbreiding van de
veiling, nieuwe autowegen, op- en afritten, zal de fijnstofconcentratie zoveel hoger
worden, dat het zonder meer ongezond is voor de mensen. Nu al is de concentratie
in deze regio een van de hoogste van het land. Overal wordt geprobeerd deze luchtvervuiling terug te dringen. Zelfs op Europees niveau doet men zijn best en hier in
Grubbenvorst zou het dan helemaal uit de hand gaan lopen. Als elk plan apart
wordt bekeken, zou elke industrie wat dit punt betreft misschien een vergunning
krijgen, maar allemaal samen is volstrekt onaanvaardbaar. De Floriade alleen zal al
veel belasting geven.
We hebben het nog niet over de stankoverlast als hier de megaflats van varkens en
kippen komen te staan. Met bijna altijd westenwind worden we door de stank uit
het dorp gejaagd.
Wat je je kunt afvragen is of de geplande grote dierenbedrijven zich wel aan de vergunningen zullen houden, want je hoort elders in Nederland schokkende verhalen.
Dan heb je de vieze industrie nog niet zomaar weg. En als er iets erg is, is het wel
stank. Het blijkt, dat 30% van alle ammoniakuitstoot binnen 5 km neerslaat rond
de fabriek, dus wij weten wel waar dat is!!
Dan heb ik het nog niet over de gezondheid van de mensen die in een dergelijk bedrijf werken: geen Nederlander wil in een stoffige kippenflat met 1,3 miljoen kippen
vol kippenmest, veren, stank, ammoniaklucht werken. Hooguit weer enkele buitenlanders krijg je zo gek.

Mocht er een epidemie van een ziekte uitbreken, dan zijn alle dieren tegelijk de klos.
Wat een drama! Stel dat de varkenspest uitbreekt, wat denk je dan van de afsluiting
van de A73, de levensader naar het zuiden?
De dierenartsen vinden deze ontwikkelingen rampzalig voor de dieren. Een dergelijke opeenstapeling lokt altijd epidemieën uit. Ook de mensen zullen steeds vaker een
MRSA-bacterie krijgen, een bacterie waarvoor nu al afdelingen van ziekenhuizen
sluiten i.v.m. gevaar voor de volksgezondheid. Elke keer worden er vele antibiotica
door het varkensvoedsel gemengd, ook de medewerkers ademen dit in, krijgen infecties met akelige bacteriën waar niets tegen helpt. Wie betaalt al deze onkosten in de
gezondheidszorg? Welk risico loopt de regio? De ziekenhuizen zullen zich hier ook
over moeten beraden. Het zal ‘overall’ wel minder vervuiling per varken of kip geven,
de lokale belasting voor mens, dier en milieu is ontoelaatbaar. Alleen achter een bureau kun je zoiets verschrikkelijks bedenken. Stichting Milieudefensie probeert ons
duidelijk te maken wat ons te wachten staat. Het lijkt een nachtmerrie als het doorgaat.
Het komt erop neer dat er van Grubbenvorst niet meer overblijft dan de kern
en de weg naar Lottum, we wonen dan op een industriegebied.
De zandcentrale aan de zuidkant vanaf de autobaan tot aan het St.Jans Sleutelbos
met zijn herrie en vervuiling geeft ook mogelijk uitdroging van het bos door te lage
grondwaterstand. Aan de andere kant van het dorp worden we weggejaagd door de
stank. De wegen rond het dorp zitten zo vol, dat je het dorp niet eens uitkomt. Niemand staat hier op te wachten.
We roepen college van B&W en de gemeenteraad en ook de Provincie op om serieus
naar ons te luisteren.
Laat ik dan nu het spandoek onthullen en de campagne starten om de bevolking
over deze plannen te informeren. Namens de actiegroep “Behoud de Parel”. Monique
Baggen.
------------------------------------------

PLATTELAND IN BALANS?
Het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) is slecht voor de wereld, voor de directe omgeving en zelfs voor het bedrijf zelf. Dat is de conclusie
die getrokken mag worden
op basis van uitspra-ken van
een aantal van de deskundigen die donderdag-avond 6
september aan het woord waren op een door 400 mensen
bezochte informatie- en discussie-avond van de SPwerkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg.

De gebruikelijke luchtwassers
zijn erop gericht stank- en ammoniakemissie slechts gedeeltelijk weg te vangen. Alleen de
nieuwste, gecombineerde
luchtwassers zijn in staat een
substantiële hoeveelheid lucht
te zuiveren. Die nieuwste
luchtwassers zijn voor de bouw
van het NGB echter niet aangevraagd. Jurist Valentijn
Wösten liet dit weten tijdens de
bijeenkomst in Grubbenvorst
over de komst van het Nieuw
Gemengd Bedrijf. “Ondanks de
luchtwassers vindt er 10.000 kilo ammoniakemissie plaats per jaar”. Ook hekelde
hij de regelgeving omtrent de mestvergister. Deze installatie veroorzaakt volgens de
regelgeving geen stank. “Dat is een politieke keuze, maar het is natuurlijk ridicuul.”
Onder leiding van oud-burgemeester Romé Fasol gingen voor- en tegenstanders in
debat met elkaar en met de zaal over de vestiging van het zogenaamde Nieuw Gemengd Bedrijf aan de Witveldweg in Grubbenvorst. Het panel telde vijf uitgesproken
voorstanders, twee tegenstanders en drie personen die hun persoonlijke mening in
het midden lieten.
De ondernemers Martin Houben, Marcel Kuipers en Gert Jan Vullings deden hun
plannen uit de doeken, aangevuld door Trudy van Megen van Knowhouse en Huub
Voesten van de Christiaens Group. Zij benadrukten de voordelen voor natuur en
milieu. Met de komst van een megabedrijf met 35.000 varkens en 1,3 miljoen kippen worden bestaande bedrijven immers uit natuurgebieden geplaatst. De samenvoeging van bedrijfsactiviteiten bespaart in het transport. Met de mestverwerkingsinstallatie wordt alle mest buiten de landbouw afgezet, wat eveneens een voordeel is
voor het milieu. “We willen een bedrijf neerzetten dat zijn weerga niet kent, qua
duurzaamheid”, sprak Martin Houben.
Volgens Wouter van Eck, campagneleider bij Milieudefensie rommelt Houben met
die term. “Wanneer je het hebt over duurzaamheid, spreek je over de hele kringloop,
van grond tot bord. Daar kun je niet één stukje uitlichten.” Volgens hem moeten
ook de nadelige effecten worden meegenomen die de instandhouding van de intensieve veehouderij met zich meebrengt. Voor het veevoer worden grondstoffen uit Latijns-Amerika aangekocht waar regenwoud wordt gekapt en waar de teelt van soja
ten koste gaat van de lokale
voedselvoorziening. De efficiencyslag die de ondernemers proberen te maken, kan best nadelig uitvallen, meent econoom
van Bruchem. Bij nieuwe plannen zijn de bijkomende effecten van tevoren nooit helemaal
in te schatten. “Het kostprijsverlagende effect van schaalvergroting heeft een bovengrens die ligt bij 6.000 zeugen
of 100.000 kippen.” Uiteindelijk is een NGB dus niet alleen
kwalijk voor de directe omge-

ving, maar ook voor het wereldwijde effect en uiteindelijk zelfs voor de boerenbedrijven zelf.
Voor het Nieuw Gemengd Bedrijf, maar ook voor gezinsbedrijven die nadelig worden
bejegend. “Hoe kan het dat jullie gratis dierrechten krijgen”, vroeg een pluimveehouder uit de zaal zich af. “Ik zet mijn mest al jaren in Duitsland af en moet gewoon
dierrechten aankopen als ik wil uitbreiden". In de discussie werd duidelijk dat het
varkensbedrijf niet alleen er toe leidde dat er meer varkens in Nederland bij komen,
in plaats van minder. Maar ook werd duidelijk dat de vestiging van het varkensbedrijf op de Witveldweg niet betekend dat het bedrijf van Houben IJsselstein, een van
de initiatiefnemers van het NGB, verdwijnt. Ook op dat punt kan gesteld worden dat
er sprake is van uitbreiding van de veestapel.
Peter Groot Koerkamp, hoogleraar agrarische bedrijfstechnologie van Wageningen Universiteit, ging in zijn verhaal in op
de meer technische aspecten
van de bedrijfsvoering. Gevraagd naar de eventuele risico's van het bedrijf voor de
omgeving, wees hij uitdrukkelijk op de risico's van fijnstof.
Er wordt gewerkt aan zogenaamde luchtwassers die niet
alleen ammoniak vasthouden,
maar ook de stank en stof tegen houden, zo stelde Valentijn Wösten al eerder. Beide bedrijven, maar vooral het kippenbedrijf zijn echte fijnstof-"producenten". Peter Groot Koer-kamp is van mening dat hier de nodige aandacht aan besteed moet worden. Uit de zaal kwam de opmerking dat dit niet alleen
gold voor het Nieuw Gemengd Bedrijf. Grubbenvorst wordt geconfronteerd - volgens
de spreker in de zaal - met een groot aantal andere ondernemersplannen, die allemaal de fijnstofproblematiek aanmerkelijk zullen verhogen.
De initiatiefnemers konden de zaal moeilijk overtuigen van de voordelen. De bewoners van Grubbenvorst hebben dan ook geen direct voordeel bij de komst van dit
megabedrijf. “Al zou het NGB voordelen met zich mee brengen, de nadelen komen
hier terecht”, klonk het uit de zaal. “Er wordt gezegd dat er minder transport plaatsvindt, maar er komt gewoon een groot bedrijf bij, met veel transportbewegingen.”
Vanuit de zaal werd opgemerkt dat het grote aantal transportbewegingen extra problemen opleveren voor de Grubbenvorster schoolgaande jeugd, die van de Witveldweg gebruik maken. En ook de kleine kinderen die massaal de speeltuin van Roeffen Mart bezoeken lopen ernstige risico's op verkeersongelukken. Vanuit de zaal
klonk een instemmend applaus! De NGB brengt een volledige infrastructuur met
zich mee. Maar of een nieuwe, volgens de initiatiefnemers noodzakelijke parallelweg
langs de A73 er komt, is nog helemaal niet duidelijk.
Thijs Coppus van de SP vindt dat een dergelijk bedrijf – als het er al komt – op een
industrieterrein thuishoort. Maar eigenlijk - zo liet hij blijken - moet het bedrijf er
eigenlijk gewoon niet komen. De overige aanwezige politici uit de gemeenteraad namen geen duidelijk standpunt in. Zij willen zich nog beraden.
PS: in de Echo stond een artikel van de hand van de heer Spreeuwenberg, correspondent van de Echo. Hij geeft daar zijn mening over de avond en het resultaat van de

avond. Daarover kun je natuurlijk van mening verschillen. Voor de mensen die graag
reageren op zijn artikel: stuur een ingezonden brief naar: De Echo, Expeditiestraat
12/Postbus 6213, 5960 AE Horst, Mail: info@vlnieuwsmedia.nl. Ingezonden
brieven/artikelen moeten wel vóór dinsdagmiddag binnen zijn bij de redactie.

Actie “STICKER JE MENING NAAR BUITEN” gestart
Deze week start actiegroep Behoud de Parel met de actie “Sticker je mening naar
buiten”. Met deze actie wil Behoud de Parel de inwoners van Grubbenvorst informeren over alle plannen, waarmee Grubbenvorst geconfronteerd wordt. Denk daarbij
aan het Nieuw Gemengd Bedrijf, de zandverwerkingscentrale aan de Maas, de uitbreiding van de veiling tot aan de kern, het vrachtvervoer dat deze activiteiten en
bijvoorbeeld ook de Floriade met zich mee zal brengen, enzovoorts. De stickeractie
is verder bedoeld om de burgers van Grubbenvorst te mobiliseren en om financiële
steun te vragen ter bekostiging van de volgende acties van Behoud de Parel.
“Sticker je standpunt naar buiten”
De komende weken gaan leden van “Behoud de Parel” deur-aan-deur naar alle inwoners van Grubbenvorst om de inwoners te vertellen over wat er zoal voor plannen
bestaan rondom Grubbenvorst. De leden van “Behoud de Parel willen ook graag weten hoe de burgers hierover denken. Het lid van “Behoud de Parel dat aan de deur
komt, heeft een sticker bij zich, met dezelfde afbeelding als op het spandoek langs
de A73. Voor die sticker vraagt “Behoud de Parel een bedrag van slechts één euro.
Met de opbrengst van deze stickeractie kan “Behoud de Parel” de eventuele volgende
acties betalen.
Grubbenvorst ziet geel, om het groen te houden…
Het is de bedoeling dat de sticker op een zichtbare plek opgeplakt wordt (op plekken
waar dat toegestaan is). Daarmee laten de inwoners van Grubbenvorst zien dat ze
tegen de plannen zijn. Daarnaast krijgen de inwoners ook een poster om voor het
raam te hangen. Grubbenvorst moet geel zien van de posters en stickers….. zodat
de bestuurders het groen rond Grubbenvorst behouden!
Groei aantal actieve leden van “Behoud de Parel”
Sinds de start van de campagne van “Behoud de Parel” hebben zich talloze mensen
opgegeven om actief lid te worden van de actiegroep. Veel mensen uit Grubbenvorst,
maar ook uit Lottum, Melderslo en Horst. Plaatsen die ook overlast zullen krijgen
van de plannen (met name het Nieuw Gemengd Bedrijf speelt daarbij een belangrijke rol). Naast deze actieve ondersteuning hebben mensen zich aangemeld voor de
“Vrienden van Behoud de Parel”. Zij hebben uitgesproken de doelen van Behoud de
Parel te ondersteunen en krijgen de (onregelmatig verschijnende) nieuwsbrief van
Behoud de Parel. Met die nieuwsbrief worden ze op de hoogte gehouden van de activiteiten van de actiegroep en krijgen ze informatie over de ontwikkelingen rondom
de plannen.
----------------------------------------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

