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GeachteheerVollenberg,
Op 23 november2020 ontvingenwij van u een brief met een verzoekom financiëlesteun voor het fijn
stof meetprojectMySense.Hierbijbevestigenwij de ontvangstvan deze brief, bij ons geregistreerd
onder zaaknummer20-103128.Dat we tot nu toe niet reageerdeop uw brief spijt ons en hiervoor
biedenwe u onze excusesaan.
Uw briefgeefteen opsommingvan gebeurtenissen
uit het verledenen de goederesultatendie
Behoudde Parelhaaldemet de meettechnieken
die zij mee ontwikkelde.U vroegdaarvoorom
financiëlesteun bijde gemeenteHorstaan de Maas.Hieroversprakenwijtoen ook met u. Wij
beslotendestijdsu nietfinancieelte steunenomdatwe op dat momentook met anderepartijen
rekeningmoestenhouden.U hoordedaarnaniks meervan ons en u verzoektons nu opnieuwom
financiëlesteun.
Dat u in de tussentijdniks meer van ons hoorde betekentniet dat wij uw meetprojectMySense
afwijzen.Sterkernog,vanuitburgerparticipatie,
citizensscience,onze ondertekening
van het Schone
LuchtAkkoorden de regionalepilotsvan metingenop locatieslatenzien dat wij dergelijkeinitiatieven
toejuichenen binnenonze mogelijkheden
ook ondersteunen.
Metenkomt (landelijken regionaal)steedsnadrukkelijker
in beeldals feitenverzamelaar
en om
objectiefinformatiete kunnenverstrekkenover emissies.Horst aan de Maas investeertmee in de
(projectgrenzeloosmeten)om metingenop locatiesvan de grondte
regionaleinvesteringsagenda
krijgen.Verder zijn we altijd op zoek naar meettechniekendie weergevenwat de feitelijkeemissiesbij
bedrijvenzijn. Nietalleende gemeentemaarook anderestakeholders
moetenhierbijworden
betrokken.In de regio(platformvitaleveehouderijNoorden Middenlimburg)zijn we met stakeholders
hieroverin gesprek.
We zittendus nietstil.Op uw uitnodiginggaanwe daaromgraag in. We bekijkendan wat op dit
momentde wensenvan Behoudde Parelzijn,onderzoekenhoe we julliekunnenbetrekkenbij de
trajectendie nu lopenen eventueelkunnenondersteunen.
Wij hopenu snel te treffenvoor een gesprekmet de wethoudersBoutenen Beurskens.
Het bestuurssecretariaat
neemtvolgendeweek contactmet u op om een afspraakte maken.
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Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
Heeftu naar aanleidingvan deze briefvragenof opmerkingen?
Neem dan gerustcontactop met Eric
Giebelen.U kunt hem bereikenvia telefoon077-4774469/ 06 12851941of zijn mailadres
e.qiebelen@horstaandemaas.
nl.
Met vriendelijkegroet,

Namensde portefeuillehouder,
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M. Ohlenforst
ïeamleiderOmgeving
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