Grubbenvorst, 8 december 2014
Aan: Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 NL Maastricht
Betreft: algemene zienswijze bestemmingsplannen, incl. Klaver 11.
Geachte heer, mevrouw,
Het wijzigen van bestemmingsplannen door gemeenten en provincie om activiteiten mogelijk te
maken die de leefbaarheid in welke vorm dan ook negatief beïnvloeden zijn onwenselijk.
Zo is het mogelijk maken van mestwerking, raffinage, vergisten en het opwekken van elektriciteit ter
plaatse slecht voor het milieu. Dit kan alleen duurzaam en verantwoord als er geen toename van de
uitstoot plaatsvindt. Of dit nu stank, stikstofoxiden, ammoniak of fijnstof betreft maakt niet veel
verschil. Ook transport is per definitie niet duurzaam. Grondstoffen als mest en bermgras moeten
vrijwel allemaal per as over behoorlijke afstanden worden aangevoerd. Het eindproduct in de vorm
van mestkorrels en digistaat moet worden geëxporteerd. Dit zal wederom over grote afstanden
moeten worden getransporteerd. Dit omdat Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en ook de
noordelijke helft van Frankrijk al een stikstofoverschot hebben.
Het afvalprobleem van, met name, mest moet worden verminderd in de plaats van nóg meer dieren
te gaan houden in de intensieve veehouderij. Het mineralenprobleem wordt alleen maar groter door
op de huidige weg verder te gaan. De enige oplossing is het verminderen van het aantal dieren in
Nederland en alleen dieren te houden als daarmee een hoge toegevoegde maatschappelijke waarde
gepaard gaat. En dan nog moet de productie uiteraard duurzaam, verantwoord, volgens de geldende
regelgeving en met draagvlak in de directe omgeving plaatsvinden. Zeker niet nog meer van
hetzelfde.
Het wijzigen van het bestemmingsplan in Klaver 11 zodat industriële activiteiten mogelijk zijn zoals
RMS zal daarom ook worden bestreden door Behoud de Parel.
Alle bezwaren die tegen het NGB met BEC te Grubbenvorst zijn aangedragen dienen hierbij als
herhaald en ingelast te worden beschouwd.
Met omwonenden en inwoners van Horst en Grubbenvorst zal Behoud de Parel dan ook alle legale
middelen aangrijpen om verdere verslechtering van de leefomstandigheden te voorkomen
overeenkomstig de doelstellingen van de vereniging.
Wachtend op uw reactie.
Vereniging Behoud de Parel,
p/a Winterheide 3, 5971 NS Grubbenvorst
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