Nieuwsbrief vereniging “Behoud de Parel”
Jaargang 3 nummer 3
Alle leden van de vereniging Behoud de Parel ontvangen de onregelmatig verschijnende nieuwsbrief van
de vereniging.
Heeft u zelf berichtjes voor deze nieuwsbrief of heeft u vragen, neem dan contact op met de redactie van de
nieuwsbrief (077-8516490) of stuur een mailtje (met vermelding “nieuwsbrief”) naar behouddeparel@home.nl.

DE INHOUD VAN DEZE NIEUWSBRIEF
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de acties van “Behoud de Parel"in 2009.
.

Jaaroverzicht 2009
Allereerst een opsomming van activiteiten en gebeurtenissen (in willekeurige volgorde) en
vervolgens per maand een verslag van wat er gebeurd is en/of wat we gedaan hebben.
-

(Hervatte) gesprekken met wethouder Litjens, na een bemiddelingsgesprek, onder leiding
van burgemeester Van Rooy. De gesprekken strandden uiteindelijk in oktober 2009, toen
BdP het vertrouwen in Litjens opzegde (ivm rapport GGD)
Provinciaal burgerinitiatief (nasleep) dat in 2008 gehouden is.
Gezamenlijke brief landelijke actiegroepen aan ministeries LNV en Gezondheidszorg,
provincies en gemeenten i.z. gezondheidsrisico‟s megastallen.
Later nog eens een gezamenlijke brief aan LNV, om samen met de minister aan tafel te gaan
zitten…
Inbreng zienswijzen met betrekking tot diverse plannen rondom Grubbenvorst van de hand
van Wout Hendrickx.
Gezamenlijke actie met A SEED over relatie Intensieve Veeteelt in Nederland en ZuidAmerica (soja).
Ontwikkeling verdere contacten met groepen in Limburg (onder andere gezamenlijke brief
aan ministerie van VROM en LNV)
Oprichting landelijke stichting
Bijdragen aan allerlei onderzoeken met NGB als onderwerp.
Discussies en onderzoeken in en vanuit gemeenteraad met betrekking tot de Centrale
Zandverwerkingscentrale (CVI), vooral als gevolg van onze alternatieven (Wybe Bakker).
Excursie naar Zandverwerkingscentrale elders.
Oprichting P.L.A.G. en presentatie/verkoop CD, onder andere op Zomerparkfeesten in Venlo
en in De Vonkel met Yvonne Kroonenberg.
Allerlei verwikkelingen rondom de veiling Greenportlane, onder acties m.b.t.te kappen eiken.
Allerlei ontwikkelingen rondom Klavertje 4/Greenport Noord-Limburg.
Landschappelijke inpassing NGB: oprichting “klankbordgroep”. BdP weigert er aan deel te
nemen, Dorpsraad neemt wel zitting.
Mexicaanse griep en vooral de Q-koorts zetten de discussie omtrent megastallen op scherp.
MER NGB komt maar niet, terwijl wethouder Litjens al in maart 2009 zei dat de MER klaar
was… reden om toen – “voor niets” – werk te maken van de inschakeling van advocaten in
het kader van de rechtsbijstand.
Succesvolle verkoop van postbriefkaarten, deur-aan-deur!
En veel meer (zie hieronder)…

Januari 2009:
 Op 23 december 2008 hebben we weer overleg gehad met burgemeester van Rooy en
wethouder Litjens n.a.v. onze brief over de beschuldigingen van wethouder Litjens aan ons
adres. In het gesprek wordt een toelichting gegeven op de brief en het gevoel dat „op de
man wordt gespeeld‟. Wethouder Litjens reageert hierop dat wanneer hij constateert dat
gestelde feiten niet kloppen hij zal blijven reageren en dat hij altijd gereageerd heeft op de
vereniging als entiteit en nooit op de persoon. Afgesproken is dat het zaak is zorgvuldigheid
te betrachten bij het communiceren en reageren en dat fatsoensnormen in acht moeten
worden genomen; „op de persoon spelen‟ is niet gepast en zal worden vermeden; de
gemeente zich zal inzetten om structureel sneller te reageren op brieven van de vereniging;
regelmatig, te weten in principe 1x per 6 weken, zal worden overlegd tussen een vaste
delegatie vanuit het bestuur van vereniging Behoud de Parel en de wethouder; beide partijen
zullen de uitvoering van deze afspraken nauwgezet volgen.
 Op 19-12-2008 hebben Provinciale Staten afsluitend gediscussieerd over ons Burgerinitiatief
en dat afgewezen. Wat we met het burgerinitiatief bereikt hebben: het college van B&W van
Horst aan de Maas wordt benaderd om te zorgen voor betere landschappelijke inpassing (als
het NGB er komt…), dat er een gezondheidseffectenstudie komt (is door wethouder Litjens
inmiddels toegezegd) en dat in de gaten wordt gehouden of het aantal varkens in Limburg
gaat toenemen… Op zich allemaal positief, maar niet genoeg. Verdere actie en vooral
juridisch procederen moet ons verder brengen.
 We hebben samen met een aantal actiegroepen (waaronder VROM? uit Vroomshoop) een
brief gestuurd, waarin we regering, provincies en gemeenten wijzen op de
gezondheidsrisico‟s van megastallen en de daaruit dreigende schadeclaims, als straks
mensen als gevolg van de megastallen gaan sukkelen met die gezondheid… Een en ander
heeft veel (landelijke) publiciteit in de media opgeleverd.
 We hebben een zienswijze verstuurd m.b.t. het POL en MER m.b.t. Klavertje Vier en op de
opiniepagina van Dagblad de Limburger is op 30-12 onze opinie weergegeven.
 We zijn door de internationale organisatie “A SEED” benaderd met de vraag of we deel willen
nemen aan een voorjaarsactie van deze organisatie.
 Er wordt contact gelegd met andere groepen in Limburg, die zich ook bezig houden met de
megastallen.
 Er heeft een gesprek plaats gevonden met de veiling over sponsoring. Resultaat moeten we
nog afwachten.
 Sinds enige tijd wordt Behoud de Parel (BdP) geconfronteerd met eenzijdige berichtgeving
vanuit Dagblad de Limburger. Deze krant stelt ten onrechte dat de Raad van State BdP in het
ongelijk stelt, in 2 artikelen wordt ten onrechte beweerd dat BdP ongelijk heeft, terwijl
Dagblad de Limburger geen hoor en wederhoor heeft toegepast, doet Dagblad De Limburger
het voorkomen alsof BdP zich nu ook (al) gaat bemoeien met de CZVI, terwijl dat vanaf het
begin de bedoeling is, zoals met meerdere projecten rondom Grubbenvorst, die de
leefbaarheid van dat dorp ten gronde richten. Alles bij elkaar mag gesproken over een
patroon, dat de objectiviteit van Dagblad de Limburger in twijfel doet trekken. Dit is gemeld
aan “De Leugen regeert” (VARA).
Februari 2009:
 Paul heeft een gesprek gehad met Maartje van Lieshout van een onderzoeksbureau uit
Wageningen dat in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas onderzoekt hoe het
besluitvormingsproces m.b.t. het NGB is verlopen.
 De gemeenteraad heeft een openbare vergadering belegd over de Centrale Zandverwerkingscentrale (CZVI) in Grubbenvorst (13-1-‟09) en daar 10-2-‟09 weer over verder
gesproken. Wybe Bakker heeft een alternatief plan gepresenteerd en tijdens de vergadering
van 10-2 ingesproken (aangegeven dat DCM gekleurde info verstrekt aan de gemeente). Eén
en ander is uitvoerig terug te vinden op de website van Behoud de Parel. Voorafgaande aan
de vergadering van 10-2-‟09 hebben Wybe, Henk, Toon en Paul gesprekken gevoerd met
CDA, SP en PvdA en 11-2-‟09 ook met de VVD. De fracties stonden open voor de inbreng van
Behoud de Parel en dat heeft er onder andere toe geleid dat besloten is een onafhankelijk
onderzoek in te stellen.
 Door Toon, Marlotte en Martin is namens Behoud de Parel deelgenomen aan een excursie
van DCM naar een vergelijkbare zandverwerkingscentrale in Milheeze. Conclusie: zoiets moet
je niet in je achtertuin willen hebben. Zie het verslag op de website… We hebben wel vooraf








een brief gestuurd naar DCM, waarin we gesteld hebben dat we alleen komen kijken als de
installatie volledig in werking is (wat uiteindelijk dus toch niet het geval was) én we hebben
gesteld dat er ook een drijvende installatie bezocht moet worden, te organiseren door de
gemeente (daarom brief ook in afschrift naar de gemeente gestuurd).
Er heeft een gesprek plaats gevonden met Jeroen Sanders, die zich al langer bezig houdt
met Greenportlane en daarover ook een stuk in Mededelingen heeft geplaatst. Op 2 februari
is het DB bij elkaar geweest om lopende zaken door te nemen. Afgesproken is dat de leden
z.s.m. een brief ontvangen i.v.m. de contributie, besproken is hoe we verder aandacht
kunnen besteden aan LOG Witveld (mede in verband met de procedures die gestart zijn
t.a.v. een aantal bedrijven (Coenders, Hagens, Klopman en Hendrikx), afgesproken is dat we
een bijeenkomst organiseren van de deelnemers aan juridische procedure tegen het NGB
(rechtsbijstandverzekerden) en de organisatie van de ledenvergadering (in combinatie met
een optreden en/of presentatie CD van Pieter Simons & Co.
In verband met de procedures rondom een aantal bedrijven in LOG Witveld is een brief
geschreven naar het college van B&W waarin aangegeven staat dat niet alvast gestart wordt
met uitvoering van de vestiging van bedrijven, terwijl de Plan-MER nog moet komen.
Overigens is een gesprek met Litjens duidelijk geworden dat er geen aparte Plan-MER komt
voor LOG Witveld. Wel komt er een MER voor het NGB (i.v.m. de omvang) en volgen nog
aparte procedures voor alle te vestigen/aan te passen bedrijven in het kader van artikel 19
RO/Projectbesluit in verband met de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging. Pas daarna
komen de aanvragen voor vergunningen in beeld.
Paul is uitgenodigd door TV Limburg voor een interview over de ontwikkelingen rond
Grubbenvorst, samen met wethouder Litjens. TV Limburg wilde geen echt debat (moest een
luchtig programma zijn), maar de belangrijkste zaken zijn toch ingebracht.
André en Paul hebben een gesprek gehad met wethouder Litjens en Michael Bouwmans, de
verantwoordelijke ambtenaar voor deze projecten (dat voortaan zeswekelijks plaats vindt).
M.b.t. de CZVI hebben André en Paul aangegeven dat Behoud de Parel bereid is om eventueel samen met de gemeente en DCM - in overleg te komen tot de keuze voor een
onafhankelijke onderzoeker en dat we samen de onderzoeksvragen formuleren.
Indien daar in meegegaan wordt, stellen wij voor de uitkomst van het onderzoek als bindend
te zien, mits DCM daar ook toe bereid is én mits uit de Plan-MER zou blijken dat de
verwerkingsinstallatie inpasbaar is op de uiteindelijk voorgestane wijze.
Litjens verwees ons door naar de raad als opdrachtgever voor het onderzoek, niet het
college. M.b.t. de toegezegde Plan-MER is aangegeven dat hierin alle plannen rondom
Grubbenvorst meegenomen worden (Klavertje vier, Floriade, LOG Witveld, Greenportlane,
veiling, CZVI), maar dat het geen opschortende werking heeft. De verwachting is dat de
startnotitie in oktober verschijnt (uitgevoerd door Oranjewoud) en daar kan dan vervolgens
door iedereen een zienswijze op ingediend worden. Overigens werd door Litjens nog eens
benadrukt dat een plan-MER geen wettelijke verplichting is, maar dat hij dat gezien alle
ontwikkelingen van belang acht en ook „omdat ik ook in Horst aan de Maas woon en kinderen
heb, die daar last van kunnen krijgen. M.b.t. de mededeling dat er geen opschortende
werking van uit ging heeft André er nog eens op gewezen dat er nog een juridische
procedure loopt inzake Kaldenbroek/WAV/Maasduinen en dat die nog consequenties kunnen
hebben voor de zich te vestigen of uit te breiden bedrijven in LOG Witveld. Paul heeft er op
gewezen dat Behoud de Parel – indien nodig – naar de voorzieningen-rechter stapt, indien
toch gebouwd wordt, voordat alle procedures afgerond zijn! Met Litjens is afgesproken dat
Behoud de Parel m.b.t. de start van juridische procedures t.a.v. alle ontwikkelingen rondom
Grubbenvorst voortaan door de gemeente op de hoogte gehouden wordt.
M.b.t. de gezondheidsrisico’s is inmiddels opdracht verstrekt aan de GGD voor het
uitvoeren van een quick scan (ook geen opschortende werking, maar indien het resultaat er
op wijst dat er wellicht serieuze risico‟s zijn, dan wordt alles wel opgeschort en dan vindt er
diepgaander onderzoek plaats), die vóór 1 maart klaar moet zijn. Daar wordt ook de CZVI bij
betrokken. We hebben wethouder Litjens er op gewezen dat de regering denkt aan de
invoering van een gezondheidseffectrapportage (GER), die veel diepgaander onderzoek met
zich meebrengt en vervolgens ook voorwaarden verbind aan vestiging. Wethouder Litjens
was daar van op de hoogte, maar achtte dat geen gemeentezaak en wachtte daarin de
initiatieven van het rijk af. Hijzelf was overigens voorstander van zo‟n GER. Tenslotte heeft
Paul nog gewezen op de onderzoeken van de GGD in Brabant (de heer Jans). Daar was

kennelijk al contact mee geweest, maar op aandringen van Behoud de Parel wordt er direct
contact geëntameerd tussen Jans en Mevrouw Meijerink van GGD Noord- en MiddenLimburg. De uitvoering van de opdracht aan de GGD is geheel vrij gelaten, er zijn dus geen
onderzoeksvragen geformuleerd, volgens Litjens.
M.b.t. de Greenportlane heeft Litjens – daar naar gevraagd – aangegeven dat het college
voor de „Driessenvariant‟ is (Greenportlane wordt aangelegd nabij de veiling), omdat
daarmee het verkeer het beste afgewikkeld zou worden (zo zou gebleken zijn uit verkeerstellingen) en dat is ook voor Grubbenvorst het beste. Het risico dat de veiling dan alsnog
haar uitbreiding richting Grubbenvorst verlegd, zou volgens Litjens onjuist zijn, want er is
een overeenkomst met de veiling dat dat absoluut niet meer kan en dat uitbreiding – als een
vorm van compensatie - elders in een van de klaverbladen zou komen. Dat de Ecologische
Hoofdstructuur daarmee aangetast wordt, nam Litjens op de koop toe (kon wettelijk!).
Wethouder Litjens werd gewezen op het standpunt van Jeroen Sanders, waarop Litjens
vertelde dat hij individueel met Sanders gesproken had en dat Jeroen na afloop geen vragen
meer zou hebben en geen argumenten meer tegen de komst van Greenportlane op de
geplande plek…
M.b.t. de aangekondigde Groene buffer rondom Grubbenvorst meldde Litjens dat het een
forse buffer betreft (loopt van Kasteelse bossen, Reulsberg en Houthuizerbossen naar st.
Janssleutelbos), die van alle ontwikkelingen als eerste gerealiseerd zal worden, met als
realiseringsjaar 2012. Het gaat overigens niet alleen om realiseren van bossen en ander
groen, maar bijvoorbeeld ook om “zachte” recreatie en dergelijke. De financiering van deze
buffer haalt Litjens uit de ontwikkeling van Klavertje Vier. Komt in april in de gemeenteraad.
Zelf meldde Litjens dat de stukken voor Klavertje Vier klaar zijn en in april in de
gemeenteraad en Provinciale Staten besproken worden, dat de gemeente Horst aan de Maas
samen met de provincie bezig is met het opzetten van een informatieavond over fijnstof
en alles wat daar mee samen hangt. Tenslotte meldde hij dat de “inpassing van NGB”
voortvarend ter hand is genomen. Een landschapsarchitect, bouwarchitect en de
bouwmeester van de gemeente Horst aan de Maas zijn ter plekke gaan kijken en sturen het
proces verder. Alterra onderzoekt de functie van “groen” in dit verhaal en Bureau Kragten
onderzoekt de verkeerscirculatie van het LOG (waarbij het onderzoek van Kragten wordt
uitgevoerd met als basis het zogenaamde “worst case scenario” (woorden van Litjens!), dat
het LOG voor 15% (is maximaal mogelijke) volgebouwd wordt.
Maart 2009:
 De gemeenteraadsvergadering over de Centrale Zandverwerkingscentrale(CZVI) van 3-3-‟09
ging niet door, vanwege het onderzoek dat ingesteld is. Er is een mailtje gestuurd naar de
griffier van de gemeenteraad, waarin opgemerkt wordt dat dit nu al de zoveelste keer is dat
Behoud de Parel niet ingelicht wordt in veranderingen op de agenda. Verder moeten we het
onderzoeksresultaat maar afwachten…
 We hebben een persbericht doen uitgaan over de plannen om een actie-CD te maken en
komende woensdag wordt Pieter Simons daarover geïnterviewd door De Limburger.
 Wout Hendrickx en Hans van Hoof hebben zienswijzen ingediend in verband met de plannen
voor vestiging en uitbreiding van respectievelijk Hendrikx en Hagens in LOG Witveld.
 Wout heeft deel genomen aan een bijeenkomst in Sevenum inzake Klavertje Vier.
 De Algemene Ledenvergadering heeft plaats gevonden op vrijdag op 13 maart 2009. Er
waren zo‟n 35 leden aanwezig en de voorstellen van het bestuur (de samenstelling en de
taken van het dagelijks bestuur, het financieel verslag, een contributieverhoging naar € 12,-, en de start van een WOZ-actie met de leden) zijn aangenomen. Vanuit de vergadering is er
wel op aangedrongen de leden te benaderen om te vragen, meer leden van het gezin lid te
maken, onder de leden ook (vrijwillige) donaties te vragen (eventueel per actie), de
volgende keren het financieel verslag openbaar te maken en voortaan een begroting op te
stellen. Met betrekking tot de juridische procedures is er op gewezen dat mensen wellicht
ook hun rechtsbijstandsverzekering van de vakbond kunnen gebruiken en is afgesproken om
onder de leden te inventariseren of ze een rechtsbijstandsverzekering hebben. Tenslotte is in
de rondvraag de oproep gedaan om te kijken of het mogelijk is meerdere groepen in NoordLimburg te verenigen, die de handen in een slaan om Klavertje Vier te gaan bestrijden.

Mei 2009:
 André maakt artikeltjes voor Mededelingen, om de belofte aan de leden (op de ledenvergadering) om elke week te berichten, waar te maken.
 De onrust over grote massa‟s dieren op een kluitje (ook wel megastallen genoemd) is ernstig
toegenomen als gevolg van de varkensgriep (die ze om die reden maar snel “Mexicaanse”
griep zijn gaan noemen). Op de site zijn een internationale en een nationale petitie gezet,
zodat mensen in de gelegenheid zijn om hun zorgen kenbaar te maken.
 Verwerking van zand en grind in een drijvende installatie is beter voor het milieu en de
natuur dan wanneer de delfstoffen op land verwerkt worden. Aan de andere kant is een
verwerkingsinstallatie op land goedkoper en sneller te realiseren. Wat de gezondheid (fijn
stof) betreft is een zandverwerkingsinstallatie op land beter. Tenzij er een elektrisch
aangedreven drijvende installatie gebouwd wordt, dan is er geen verschil tussen verwerking
op land en op water. Tot die conclusie komt adviesbureau De Meent dat in opdracht van de
gemeente Horst aan de Maas vier varianten voor de zandverwerking van de Maasbeveiliging
onder de loep nam. Voor CDA en VVD een mooie aanleiding om in de raadsvergadering voor
de plannen van DCM en dus voor het geldelijke gewin van DCM te kiezen. De PvdA wil nog
wel een onderzoek naar de mogelijkheden van de haven van Wanssum, maar zal – als dat
tot de conclusie leidt dat daar geen mogelijkheden zijn, ook wel overstag gaan. De SP pleitte
voor overleg tussen DCM en Behoud de Parel en het lijkt er op dat wethouder Litjens daar
wel oren naar heeft.
 De actie m.b.t. de bomenkap aan de Venrayseweg heeft de gewenste publiciteit gehaald.
 Gesprek met Litjens: Op donderdag 14 mei zou er overleg plaats vinden, maar dat is niet
doorgegaan (Paul en André waren beiden verhinderd). Litjens heeft telefonisch een en ander
doorgenomen met Paul. Het volgende kwam naar voren:
a. NGB: In een vorig overleg heeft Litjens gemeld dat de MER “binnen drie weken”
gepubliceerd zou worden (want hij was in concept al klaar). Reden om de
rechtsbijstandverzekeringen een brief te schrijven. Ondertussen verscheen er van
alles, maar geen MER! Daarnaar gevraagd zei Litjens Michael Bouwmans (ambtenaar)
te vragen bij de provincie te informeren hoe het zat. Later op de dag belde hij terug
met de mededeling dat het nog wel weken tot een maand kon duren, vooraleer de
MER zou verschijnen…
Het blijkt kennelijk toch moeilijker om de plannen van het NGB zo te waarderen dat
ze toch door kunnen gaan (wat meestal de uitkomst is van een MER…). Litjens zou
overigens niet weten wat de reden is voor de vertraging. Indien inmiddels gebleken
zou zijn dat het NGB onhaalbaar zou zijn – zo liet hij weten – dan had hij dat
inmiddels wel vernomen.
b. NGB: De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de manier van handelen van de
gemeente m.b.t. het NGB. Daartoe is onder andere Paul geïnterviewd door Maartje
van Lieshout van het onderzoeksbureau van de WUR. Nu blijkt dat Marcella Dings
(personeelszaken) portefeuillehouder is, waaronder dit onderzoek zou vallen. Onlangs
zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd in het college van B&W en het rapport
kan nu geschreven worden ter publicatie. Overigens – zo stelde Litjens – is het een
beschrijving van het proces en worden er geen waarde-oordelen uitgesproken. Je
kunt er moeilijk uit halen, wat je nu van de gang van zaken toentertijd kunt leren.
Het lijkt er op of de verschillende groepen “in de maalstroom van de gebeurtenissen”
hebben geacteerd…
c. NGB: eerder deelde Litjens in een gesprek mee dat er i.s.m. Alterra een proef
uitgevoerd zou worden, waarbij, d.m.v. de aanplant van groen fijn stof afgevangen
zou kunnen worden. Hij deelde nu mee, dat die proef niet doorgaat. Aan het
meetpunt voor fijnstof wordt verder gewerkt.
d. NGB: gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. de Gezondheidseffecten-scan (GES)
geeft Litjens aan dat deze binnen is. Het geleverde rapport is echter nogal technisch
van aard en daardoor weinig toegankelijk. Er wordt nog een “populaire” versie voor
geschreven. Daar naar gevraagd zegde Litjens toe, dat wij ook de oorspronkelijke
rapportage ontvangen. Het concept van de “populaire versie” is binnen twee weken
(vanaf de 14de gerekend) bij het college ter bespreking. Gevraagd naar de
achtergrond van Meijerink (vorige keer had Litjens ons verteld dat zij arts en
milieudeskundige was) stelde Litjens het niet zeker te weten of ze arts was, “maar ze
heeft toch drs. voor haar naam staan…”. Op het kaartje van haar – zo wist hij nog wel

te melden – staat dat ze milieudeskundige is! Vorige keer hebben we Litjens gevraagd
te stimuleren dat Meijerink contact opneemt met Jans (GGD Noord-Brabant en
Zeeland) en dat heeft hij toen toegezegd. Gevraagd of dat inmiddels gebeurd was, zei
Litjens dat hij het verzoek had overgebracht en dat Meijerink daar mee had
ingestemd, maar niet te weten of ze al contact had opgenomen. Wel zouden er
“lijntjes” zijn tussen haar en Jans.
CVI: De raad heeft in meerderheid (VVD en CDA, waar kennen we die uitslag van?)
gesteld dat het college met een voorstel moet komen, waarbij als uitgangspunt de
plannen van DCM worden genomen. Het is nog niet duidelijk, wanneer dat voorstel in
de raad behandeld zal worden, maar Litjens wil dat in ieder geval vóór het
zomerreces hebben. Op de vraag of er een andere uitkomst mogelijk is dan het
inzetten van de plannen van DCM kon Litjens geen antwoord geven. Sowieso moeten
er nog heel wat gesprekken plaats vinden, zo blijkt uit het verhaal van Litjens. Zo
gaat onder andere gesproken worden met DCM (over voorwaarden, maatschappelijke
compensatie, eindbestemming) en met de wethouder van Meerlo/Wanssum die gaat
over de haven, de heer Jacques Derix (CDA). Na dat laatste gesprek, maar nog vóór
die raadsvergadering waarin het voorstel van B&W besproken wordt, zou het zinnig
zijn ook met Behoud de Parel in gesprek te gaan. Een uitnodiging volgt nog.
Juni 2009:
 We hebben A SEED op bezoek gehad. Zij verzorgden een informatieavond over de
sojaproblematiek in Zuid-Amerika (Paraguay) en op zaterdag hebben ze straattheater in
Grubbenvorst en Horst opgevoerd. Op de informatie bleken de overeenkomsten in de
strijd van de kleine boeren in Paraguay met die van ons verrassend groot te zijn.
 Paul is op L1-radio (De Stemming) in discussie gegaan met Albert Kersten over de
reconstructie en heeft die reconstructie als “mislukt” gekwalificeerd. Er begint sowieso
langzaam een stemming te ontstaan dat de Reconstructie, vooral door de komst van
Megastallen, gaat mislukken/mislukt is. Dat idee moeten we vooral versterken. Dat gaan
we onder andere doen door een brief van de gezamenlijke actiegroepen in Nederland aan
Minister Cramer, waarin we verzoeken met ons in gesprek te gaan.
 Gedeputeerde Driessen heeft aan Provinciale Staten toegezegd dat hij probeert zoveel
mogelijk eiken langs de Venrayseweg te redden (voor wat het waard is).
 Een delegatie van Behoud de Parel heeft een gesprek gehad met Litjens over de plannen
met betrekking tot de zandverwerking aan de Maas. Niet geheel toevallig stond er vooraf
weer een groot artikel in Dagblad de Limburger, waar DCM voluit de gelegenheid kreeg
haar plan te presenteren en onze plannen af te kraken. André kreeg nauwelijks ruimte
om onze opmerkingen te plaatsen.
 Minister Klink heeft besloten dat er een uitgebreid onderzoek komt naar de gezondheidsrisico‟s (duur ongeveer een jaar), maar tegelijkertijd is besloten dat alle procedures voor
de plannen van megastallen gewoon door kunnen gaan.
 De gemeente (B&W) heeft besloten geen stappen meer te zetten tegen Peter Smeets
inzake diens opvatting dat Grubbenvorst maar verplaatst moet worden, omdat hij het
niet gezegd zou hebben. Op de website van de Parel is hij te horen in een uitzending van
L1. Daaruit blijkt dat hij toch echt die opvatting heeft verkondigd…
Juli 2009:
 Hoewel Litjens in het overleg van maart tegen Paul en André vertelde dat de MER in
principe klaar was, is die nog steeds niet gepubliceerd. In mei heeft Litjens Paul nog laten
weten dat het nog wel weken tot een maand kon duren, vooraleer de MER zou
verschijnen… We zijn nu al bijna een half jaar verder! Wat is er toch aan de hand? Wel
lastig, want zolang als de MER er niet is, kunnen we ook niet verder met de groep
mensen die een rechtsbijstandsverzekering hebben, om ons verder te weren tegen de
komst van het NGB.
 In het overleg van maart vertelde Litjens tegen Paul en André dat het onderzoek van de
GGD Noord- en Midden Limburg klaar zou zijn (en nog slechts “gepopulariseerd” zou
hoeven worden). Het rapport van de Quick Scan echter nog steeds niet verschenen.
 Litjens heeft André gebeld naar aanleiding van de pagina in Mededelingen over de
Zandverwerkingsinstallatie. Hij was “not amused” en boos en zei met de burgemeester te



















gaan bespreken of het overleg met Behoud de Parel niet beter gestaakt zou kunnen
worden. Daarover hebben we verder niets meer te horen gekregen… Ook niet of het
geplande overleg op 10 september doorgang zou vinden…
De gemeenteraad is onder voorwaarden akkoord gegaan met de komst van de CZVI (zie
op de site: http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1270). Ondertussen hebben we
nog niets gehoord van de ontgrinders van DCM, die aangekondigd hadden dat ze (onder
andere) met ons wilden overleggen over de verdere ontwikkeling van de CZVI.
Inmiddels is er wel een datum geprikt waarop het rapport van de Universiteit van
Wageningen over de totstandkoming van het besluit m.b.t. LOG Witveld gepresenteerd
wordt (5 oktober 2009). Paul is door de onderzoekers geïnterviewd, evenals diverse
andere mensen die betrokken zijn (geweest) bij de besluitvorming over LOG Witveld.
André heeft deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten van actiegroepen, stichtingen en
verenigingen uit de provincies Overijssel (Vroomshoop), Gelderland, Brabant en Limburg
(Behoud de Parel) om te bespreken op welke wijze er meer samenwerking tot stand kan
worden gebracht. Inmiddels is het principebesluit genomen om te komen tot een
stichting.
We hebben een brief gestuurd naar de VROM-inspectie, omdat Ger Vullings, een van de
participanten van het NGB, zich niet houdt aan de regels (zie artikel op de site:
http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1253). De inspectie heeft ons inmiddels
laten weten dat ze een onderzoek gestart zijn.
Namens tientallen bewonersgroepen, waaronder vereniging Behoud de Parel uit
Grubbenvorst, is een brief naar de Minister van Milieu mevrouw Jacqueline Cramer
gestuurd (zie: http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1246). Onder andere Behoud
de Parel, Megastallen-Nee (Brabant), MOOIJ Land (Gelderland) en VROM? (Overijssel)
vragen een plaats aan de onderhandelingstafel over de toekomst van de (mega)
veehouderij en daarmee over de inrichting van het buitengebied. Dit naar aanleiding van
een verzoek voor overleg van de Nederlandse Vakvereniging voor Varkenshouders (NVV),
die overleg wilde met de minister over de belemmeringen van beschermde natuurgebieden voor de groei van de intensieve veeteelt. In de brief is gewezen op het “failliet”
van de reconstructie en de gezondheidsrisico‟s.
Paul is op L1-radio in debat gegaan met de voorzitter van het reconstructiegebied Helden
e.o. over de stand van zaken. Hij betoogde dat de reconstructie feitelijk failliet was en de
voorzitter kon eigenlijk niet meer dan dat beamen…
In Brabant is het burgerinitiatief Megastallen NEE een enorm succes geworden (lees het
artikel op de site: http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1272). Op 19 maart 2010
is het burgerinitiatief in Provinciale Staten van Brabant gesproken en zijn de belangrijkste
eisen van het burgerinitiatief overgenomen.
De actie m.b.t. de bomenkap aan de Venrayse weg heeft de gewenste publiciteit gehaald
en – uiteindelijk – hebben we toch succes geboekt, zoals te lezen is op de site:
http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1311.
Van de Raad van State hebben we bericht gekregen dat het besluit van de provincie over
de status van “zeer beschermd natuurgebied” voor Kaldenbroek toch oké is. Die slag
hebben we dus verloren. Te lezen op de site:
http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1321
Tijdens de vakantie is er hard verder gewerkt aan de totstandkoming van de CD met
actieliedjes, waartoe Pieter Simons het initiatief heeft genomen. En als voorproefje kan
iedereen op zaterdag 29 augustus alvast gaan kijken, luisteren en vooral ondersteunen
op de Parkfeesten in Venlo, waar PLAG optreedt.

Oktober 2009:
 Het P.L.A.G. heeft na het optreden op de Zomerparkfeesten de CD gepresenteerd in De
Vonkel (http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1391) en heeft een optreden achter
de rug bij L1, waar ze 4 nummers speelde in het L1-programma De Stemming en
uitgelegd werd, waarom gebruik gemaakt wordt van actiemuziek (zie
http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1446).
 Volgens afspraak is er weer een posteractie uitgevoerd bij de monumentale bomen aan
de Venrayseweg (waarvan een deel gered leek, als gevolg van eerdere reacties – zie
http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1353). Een teleurstellend bericht kwam
enkele weken later binnen, toen we te horen kregen dat gedeputeerde Staten toch van













plan waren de bomen te kappen, waarschijnlijk als gevolg van een brief van de College
van B&W van Horst aan de Maas en Sevenum. Hoe dat precies zit, zijn we nog aan het
uitzoeken.
Onlangs startten de ministers van VROM en LNV (Cramer/Verburg) een campagne om het
landschap in Nederland te beschermen tegen oprukkende bebouwing. Behoud de Parel
heeft minister Verburg uitgenodigd om te komen zien hoe het landschap rondom
Grubbenvorst naar de knoppen wordt gebracht (zie
http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1399).
Eveneens zijn we – onder de bezielende leiding van Emmy – gestart met de ansichtkaartenverkoop (zie http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1397). De eerste
ervaringen met het deur-aan-deur verkopen van de kaarten zijn positief. Wel is het van
belang dat meer mensen mee gaan doen met het bezoeken van de burgers (anders komt
het steeds op dezelfde mensen neer). Overigens een leuke activiteit en je hoort nog eens
hoe onze acties leven onder de mensen in Grubbenvorst.
Een viertal huisartsen hebben, o.l.v. Monique Baggen, een brief gestuurd (zie
http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1407) naar het RIVM met een serie vragen
over de gezondheidseffecten van de bestaande en komende veeteeltbedrijven in het LOG
Witveld. De brief heeft de aandacht getrokken in de media (onder andere SBS6 Hart van
Nederland), maar omdat de brief bij het RIVM op de verkeerde plek binnen het RIVM was
aangekomen, werd in eerste instantie door het RIVM gezegd dat ze geen brief hadden
ontvangen. Omdat de media vervolgens geen reactie van het RIVM konden vragen op de
brief, hebben ze hun geplande bericht niet uitgezonden. Er wordt nog aan gewerkt om
uitzending alsnog mogelijk te maken.
In de week van 1 oktober kwam er ineens een rapport uit de lucht vallen van de GGD
Noord- en Midden-Limburg over de gezondheidseffecten van het NGB voor Grubbenvorst.
Conclusie: De gezondheidssituatie in Grubbenvorst zou met de komst van het NGB
hetzelfde blijven als nu het geval is. Dat bericht bereikte de media natuurlijk ook. Op de
website van Behoud de Parel is een uitgebreid commentaar geschreven op dit uiterst
tendentieuze, onvolledige en op onderdelen onjuiste rapport (zie
http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1415). Het rapport (en het commentaar op
de site van Behoud de Parel) riep heel wat vragen op bij de gemeenteraad. Voor de SP
reden om een interpellatiedebat aan te vragen. Dinsdag 6 oktober – middernacht – kwam
wethouder Litjens behoorlijk onder vuur te liggen, onder andere omdat hij de raad niet
had geïnformeerd over het rapport en omdat het meer dan een half jaar had geduurd
voordat het rapport gepresenteerd werd.
Op maandag 5 oktober werd het rapport over de politieke besluitvorming rondom het
NGB gepresenteerd. Ten behoeve van dit rapport hebben de onderzoekers ook een
interview afgenomen van Paul Geurts. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er sprake
zou zijn van een “tunnelvisie” bij de gemeente. Dagblad de Limburger kwam er in twee
artikelen uitgebreid op terug in de krant (zie
http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1429).
Er zijn een aantal brieven de deur uitgegaan, waaronder een brief aan de Inspectie van
VROM over het feit dat verschillende bedrijven (waaronder een van de partners in het
NGB) zich niet houden aan de milieuvoorschriften. Er volgt actie van de Inspectie, die we
op de voet gaan volgen.

Januari 2010
 Samen met bewonersgroepen uit Helden, Sevenum en Siebengewald en de Groengroep
Sevenum heeft vereniging Behoud de Parel een brief geschreven aan de ministers Klink
(Volksgezondheid) en Verburg (Landbouw). In de brief dringen de organisaties er op aan
de reconstructiewet aan te passen en instrumenten te ontwikkelen, op basis waarvan de
effecten van de Intensieve Veehouderij (IV) op de volksgezondheid betrokken worden bij
het toestaan van IV-bedrijven. Directe aanleiding voor de brief zijn de ontwikkelingen
rondom de Q-koorts. Een groep bewoners uit Leudal wilden dat we in de brief meer
aandacht besteedden aan de komst van intensieve veeteelt in verwevingsgebieden (zoals
dat met name in Leudal het geval is). Die bewonersgroep heeft overigens wel een
vergelijkbare brief, met dezelfde eisen(herziening reconstructiewet,
gezondheidsonderzoek afwachten voordat vergunningen aan IV-bedrijven worden








afgegeven, instrumenten ontwikkelen die het mogelijk maken meer te sturen op de
omvang van IV-bedrijven) naar de ministers verstuurd.
Mede onder invloed van de Q-koorts vindt er veel discussie plaats over het wel of niet
meegaan in de schaalvergroting van de Intensieve Veeteelt. Op de website van Behoud
de Parel is die discussie te volgen.
De gemeente is gestart met de zogenaamde Plan-MER LOG Witveld. In het LOG Witveld
is sprake van initiatieven die zich in de planfase, danwel reeds in de uitvoerende fase
bevinden. Deze ontwikkelingen vragen – zo stelt de gemeente - om een brede visie om
uiteindelijk tot een duurzaam ingericht landbouwontwikkelingsgebied te komen. Om deze
reden wordt nu een structuurvisie opgesteld. Omdat de structuurvisie kaderstellend is
voor twee in het plangebied gelegen Project-m.e.r.-plichtige initiatieven, moet conform
de Wet milieubeheer gekoppeld aan de structuurvisie een zogenaamde Plan-m.e.r.procedure doorlopen worden. Daarnaast wordt een Plan-m.e.r. doorlopen wegens
mogelijke effecten van het LOG Witveldweg op het relatief nabijgelegen Natura 2000
gebied “De Maasduinen”.
In de Echo stond een artikel waarin vermeld werd dat de Dorpsraad van Grubbenvorst tot
de conclusie is gekomen dat het NGB er niet komt. De Dorpsraad zou dat baseren op de
inhoud van de Structuurvisie. Die structuurvisie is te lezen op de website. Daaruit blijkt
overigens niets van hetgeen de Dorpsraad stelt. Het artikel roept dan ook meer vragen
op, dan het antwoorden geeft…
Een delegatie van Behoud de Parel (André, Wout, Frits, Ben, Toon en Paul) heeft een
gesprek gehad met Essentie. Het gesprek was vooral informatief. Afgesproken is dat een
verslag gemaakt wordt door essentie, dat vergelegd wordt aan de fractie. Essentie gaat
ook nog met andere partijen praten en vormt zich dan een oordeel. Van dat oordeel
zullen ze ons in kennis stellen.

