
Burgerinitiatief ....
Wij, de vereniging Behoud de Parel, hebben een provinciaal burgerinitiatief op touw 
gezet. Het burgerinitiatief maakt het mogelijk dat burgers, gebruik makend van de 
mogelijkheden van de wet, zaken opnieuw op de agenda plaatsen, in dit geval op die 
van Provinciale Staten. Met het burgerinitiatief willen we bereiken dat er meer waar-
borgen komen voor de volksgezondheid en de leefbaarheid van burgers in de omge-
ving van landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s). En de LOG’s moeten een toe-
komst bieden aan agrarische gezinsbedrijven in Limburg. 

In totaal zijn minimaal 1500 handtekeningen nodig om er voor te zorgen dat Provinci-
ale Staten van Limburg over het voorstel gaan praten. Immers die hebben in het ver-
leden de LOG’s aangewezen waardoor zich op deze plekken megabedrijven   kun-
nen vestigen. Zoveel mogelijk inwoners van Limburg wordt de kans gegeven    het 
burgerinitiatief te ondertekenen. Let wel: alleen kiesgerechtigde inwoners van Lim-
burg van 18 jaar en ouder mogen tekenen! Door het provinciale karakter zijn bij deze 
actie ook andere organisaties in Limburg betrokken. 

Volksgezondheid en leefbaarheid van burgers in de omgeving van 
landbouwontwikkelingsgebieden kan gewaarborgd worden door een duurzame invulling. 
Dat vraagt om   een actieve overheid, ook op provinciaal niveau, die voorwaarden stelt 
om schade aan  de gezondheid te voorkomen en de leefbaarheid bevordert en daarmee 
een maatschappelijk draagvlak creëert voor een gezonde en duurzame 
(gezins)landbouw.

In die voorwaarden moeten de volgende uitgangspunten en criteria meegenomen 
worden:

• instellen van een maximale grootte van het bedrijf, 
• voedselproductie voor de eigen regio Nederland en omliggende landen, met 

als doel zo weinig mogelijk (voer-, vee- en/of vlees)transporten,
• grootschalige agro-industriële vleesproductie hoort niet thuis op het platteland,
• om vast te stellen hoeveel bedrijven in een log gevestigd kunnen worden, 

moet de lokale overheid vooraf onderzoek doen naar milieu- en 
gezondheidseffecten en naar de maatschappelijke kosten en baten,

• bedrijven die zich vestigen in een LOG, dienen gericht te zijn op welzijn, kwali-
teit en grondgebondenheid1.

1 Bij grondgebondenheid bestaat een evenwicht tussen grond en mest. Grondgebonden be-
drijfsvoering richt zich op het gebruik van voer van eigen bedrijf, regio, provincie, land of 
buurlanden en vervolgens hergebruik van mest op deze landbouwgronden (het principe 
“graan voor vlees en mest” en “mest voor graan”. Een principe dat naadloos aansluit bij de 
uitgangspunten van “Cradle to Cradle”, die veel bestuurders omarmen).



“JA” TEGEN BOERENLANDBOUW - “NEE” TEGEN MEGABEDRIJVEN

Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot plaatsing van het voorstel (weergegeven aan de achterzijde van 
deze handtekeningenlijst) op de agenda van de Provinciale Staten van Limburg te ondersteunen:

Naam, eerste voornaam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Geboorte-
datum

Handtekening

Let wel: alleen kiesgerechtigde inwoners van Limburg van 18 jaar en ouder mogen tekenen!
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