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Betreft: brief die is aangeboden namens de klankbordgroep tijdens de omgevingstafel van 17 Juni 2021
betreffende het initiatief Stadsboerderij Hushoven
Geachte dames en heren,
Namens de klankbordgroep (bestaande uit enkele bezorgde buurtbewoners) behorende bij het
initiatief 'Stadsboerderij Hushoven' van
sturen wij deze brief aan de Gemeente Weert
gericht aan het College B&W en aan de Gemeenteraad Weert.
Doel van deze brief is om u te informeren en mee te nemen in de zorgen vanuit de buurt betreffende
het initiatief 'Stadsboerderij Hushoven’. Donderdagavond 17 juni a.s. was er op het gemeentehuis een
afspraak genaamd: Omgevingstafel. Hierover hebben wij als afgevaardigden van de buurt grote
zorgen.
De klankbordgroep is op verzoek van de initiatiefnemer,
opgericht met als doel:
vertegenwoordiging van de buurt. Echter na ruim een jaar 'samen te hebben opgetrokken' hebben wij
namens de buurt bijzonder grote zorgen. Die willen we graag met u delen middels deze brief omdat de
leefbaarheid van onze buurt ernstig in het gedrang komt als het initiatief 'Stadsboerderij Hushoven’
doorgang vindt.
Korte samenvatting die weergeeft waarom we volledig tegen het initiatief Stadsboerderij Hushoven
te zijn:
• Met open vizier en beste bedoelingen zijn we aan de Klankbordgroep begonnen
•

liet overkomen dat men het initiatief in goede harmonie met de buurt wil
opzetten; zodat men tot een aanvaardbaar plan kon komen.

• Aanvankelijk was de indruk dat de klankbordgroep de
wilde op richten om
perse te voorkomen dat wat vroeger is gebeurd zich herhaalt, namelijk diverse rechtszaken en
bezwaren vanuit de buurt.
• Met veel inzet, energie en de beste bedoelingen zijn we als klankbordgroep, namens de
buurtbewoners, keer op keer met goede vragen gekomen en hebben we mogelijkheden
aangekaart die ons inziens acceptabel zijn.
• Gedurende het proces bleek dat de klankbordgroep slechts een noodzakelijk onderdeel als
onderdeel van het participatietraject (een pilot als onderdeel van de omgevingswet
s, gemeente en
• Tijdens de bijeenkomsten en in de communicatie met de
externe adviseurs is ons heel duidelijk gemaakt dat de klankbordgroep wel 'iets' mag zeggen!
In praktijk blijkt dat wij worden gehoord maar er wordt niet naar ons geluisterd. We zijn
slechts een vinkje in het proces, een verplicht onderdeel waaraan voldaan moet worden, zodat
de initiatiefnemer weer verder kan met de plannen van Stadsboerderij Hushoven. Ter
verduidelijking: we kunnen verwijzen naar een mail dd. 13 april jl. verstuurd door
, in
opdracht van de initiatiefnemer.

Omgevingswet
Hoe meer we ons inlezen en laten adviseren over de pilot 'Omgevingswet'; hoe minder vertrouwen
we in deze pilot hebben. Zoals deze pilot is gelopen is er onbalans en zien wij alleen voordelen voor
initiatiefnemers en zeker niet voor omliggende buurtbewoners.
Inmiddels hebben wij ervaren hoe er met ons, als oprecht betrokken buurt, wordt omgegaan. We
worden niet serieus genomen, onze ideeën worden niet overwogen maar opzij gelegd en zelfs van
tafel geveegd onder de noemer: niet haalbaar.
Stadsboerderij Hushoven - zeer dynamisch - inclusief een slachterij
Vanaf het begin (februari 2020) tot heden blijkt bij iedere vergadering dat er steeds weer nieuwe
initiatieven uit de 'hoge hoed worden getoverd'. Als voorbeeld: we hebben meermaals gevraagd om
duidelijkheid omtrent alle activiteiten die men van plan is om uit te voeren op de locatie Koenderstraat
9 te Weert. Helaas blijken deze plannen tot op heden zeer dynamisch. Keer op keer worden wij als
klankbordgroep verrast met nieuwe concepten en ideeën. Als voorbeeld: nu blijkt (uit mailverkeer ter
voorbereiding op de omgevingstafel van donderdag 17 juni a.s.) dat er op de Stadsboerderij ook een
slachterij komt. Dit is ons nog niet eerder verteld.
Hoe kun je dan van een klankbordgroep verwachten - als er keer op keer nieuwe initiatieven
opduiken met wederom extra verkeersbewegingen als gevolg - dat we deze plannen nog steunen?
Ondertussen is het ons volledig duidelijk geworden dat het hier niet meer gaat om een initiatief in
goede harmonie met de buurt te willen opzetten maar om het maximaal benutten van een locatie
waarbij een verboden industriële activiteit, namelijk de eierooslaa van 16.000.000 eieren die door de
Raad van State verboden is, weer opnieuw wordt gerealiseerd op de Koenderstraat. Hierbij wordt
steeds het argument gebruikt dat deze eieropslag/eierhandel noodzakelijk zou zijn om het initiatief
Stadsboerderij Hushoven financieel haalbaar te maken?
Geen industriële activiteiten op Koenderstraat 9
Als buurtbewoners zijn we het er over eens: wat ons betreft is er geen enkele ruimte voor enige
industriële activiteit in het buitengebied op het adres Koenderstraat 9. Geen eieropslag, eierhandel en
ook geen slachterij, ook niet tijdelijk via allerlei ontheffingen.
Voor uw beeldvorming, binnen het initiatief stadsboerderij Hushoven wordt gesproken over een
winkel van maar liefst 600m2, plus een vleesverwerking die qua oppervlakte nog groter zal zijn dan de
winkel. In vergelijk komt er dus in het buitengebied Hushoven een winkel annex slachterij /
vleesverwerking die groter is dan de Aldi (gevestigd aan Sint. Jobplein 20 te Weert, groot 1000m2).
Deze ideeën passen in onze ogen niet bij de gedachte van een kleinschalige stadsboerderij. Daarnaast
staan de documenten vol met achterdeuren om toekomstig nog meer nieuwe concepten te
ontwikkelen (lees: nog meer verkeersbewegingen).
Initiatiefnemer kiest voor maximaal zakelijk gewin, niet voor zakelijk i.c.m. leefbare buurt
Ondanks alle inzet en voorstellen die wij als klankbordgroep hebben aangeleverd, is gebleken dat de
initiatiefnemer
kiest voor een - in onze ogen - maximale zakelijke invulling van de
locatie Koenderstraat 9 en niet voor een invulling mede gericht op een leefbare buurt. Terwijl dit altijd
het uitgangspunt is geweest aldus de initiatiefnemer zelf.
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Samenvatting
Om het initiatief Stadsboerderij financieel haalbaar te maken is volgens de initiatiefnemer, de
voorheen door de Raad van State verboden industriële activiteit, opslag/handel van 16.000.000 eieren
nodig.
In onze ogen passen er géén industriële activiteiten in het agrarische buitengebied. Dat geldt zowel
voor eieropslag/-eierhandel als slachterijactiviteiten.
Daarnaast hebben de gemeentelijke vertegenwoordigers duidelijk aangegeven dat 'de politiek' de
Stadsboerderij wil. Echter vragen wij ons af of de politiek zich realiseert wat deze Stadsboerderij
betekent voor de gemeente en de buurt. Kijkend naar de aantallen dieren, de veelheid aan concepten
en de industriële activiteiten hebben wij in Nederland geen enkele vergelijking kunnen vinden, alle
'Stadsboerderij' initiatieven zijn beduidend kleiner in omvang en minder belastend voor
buurtbewoners. Hier wordt de naam 'Stadsboerderij' gebruikt om een gigantisch bedrijf te starten in
een agrarisch gebied waarbij de politiek nodig is om de uitspraak van de Raad van State terug te
draaien.
Verkeersbewegingen die voortkomen uit dit initiatief
Als laatste punt maar voor de buurt een zeer belangrijk punt: de verkeersbewegingen die voortkomen
uit dit initiatief. De initiatiefnemer en de gemeente vergelijken dit initiatief Stadsboerderij Hushoven
steeds met de 'vigerende vergunning'. Deze bestaande vergunning gaat uit van maximaal 30
vrachtwagens en 97 personenauto's per dag. Ter verduidelijking rapport Target Advies.
In kort kunnen we aangeven dat dit geen goed vergelijk is:
• Het kan een bestaande vergunning zijn maar deze verkeersbewegingen hebben tot op heden
NOOIT plaatsgevonden.
• Na vele rechtszaken waren er 'slechts' 180.000 kippen op locatie Koenderstraat 9 gehuisvest.
De laatste 3 Jaar zijn er geen dieren meer maar zijn er door allerlei ontheffingen toch
activiteiten!
• Als voorbeeld: 30 vrachtwagens per dag betekent dat er 160.000 kippen op 1 dag geleverd
kunnen worden. Per Jaar kan de initiatiefnemer met dit aantal vrachtwagens elke 2® dag het
gehele Jaar de volledige kippenpopulatie vervangen (zowel halen als ook weer brengen)!
Onze vraag is dan ook: Waar dit aantal ooit op gebaseerd is geweest?
• Als deze verkeersbewegingen zoals genoemd hierboven ooit zouden hebben plaatsgevonden
hadden buurtgenoten uit Hushoven en Laar al lang bezwaar aangetekend, want ook dan zou
de leefbaarheid ernstig in het gedrang zijn gekomen.
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Verkeersmetingen door de gemeente Weert
De gemeente heeft vorig jaar verkeersmetingen uitgevoerd. Bij nadere bespreking, bleek dat deze
getallen niet representatief waren. Daarom hebben buurtbewoners zelf een telling uitgevoerd waarbij
zowel Zwaar verkeer. Licht verkeer als Langzaam verkeer (fiets, paard, voetgangers) zijn meegenomen.
Die getallen waren verontrustend, vooral de samenkomst van het steeds toenemend Langzaam
verkeer in de Koenderstraat (door de komst van Laarveld) met gemotoriseerd verkeer. Hier ontstaan
geregeld gevaarlijke situaties die echter (nog) niet door de gemeente erkend worden daar de
Koenderstraat niet voorkomt in de ongeval statistieken. Als buurtbewoners vragen wij ons af of men bij
de Gemeente puur reactief werkt, dus eerst goedkeurt en daarna pas acteert op basis van statistieken
en gevolgen. Vanuit het initiatief Stadsboerderij Hushoven wordt veel meer verkeer gerealiseerd dan
in het verleden dag dagelijkse plaatsvond. Wel minder dan de 'vigerende (maar nooit gerealiseerde)
vergunning'!
Indien dit initiatief wordt goedgekeurd dan zijn wij overtuigd dat zowel de leefbaarheid als de
veiligheid drastisch verslechteren.

Ter afsluiting vragen wij u het volgende:
1. Met klem om dit initiatief (en met name de gevolgen die het heeft voor de buurt) goed te
onderzoeken. Bekijk de verkeerscijfers, de aantallen dieren en met name de diversiteit aan
concepten die de initiatiefnemer wil (of toekomstig wil) gaan uitvoeren op deze locatie. Past
dit dan nog in een agrarisch buitengebied zoals Hushoven nu is? Wij hopen op een spoedige
reactie van u.
2. Kijkend naar de voortgang van het besluitvormingsproces van dit initiatief dan valt het ons op
dat het College binnenkort het principebesluit neemt en dat hierna een verkeersonderzoek
volgt. Omdat juist het verkeer een hele zware factor is in de beoordeling vinden wij het heel
bijzonder vreemd dat eerst een principebesluit genomen wordt en dat pas daarna een
verkeersonderzoek wordt uitgevoerd. Overigens merken wij op dat wij zelf verkeerstellingen
hebben uitgevoerd en deze hebben aangeboden aan de Gemeente. Wij hebben hier nooit een
inhoudelijke reactie op gekregen.
Als buurt kunnen wij dit initiatief in ieder geval niet steunen. Dit is meermaals kenbaar gemaakt aan
de initiatiefnemer, zonder resultaat.

Met vriendelijke groeten.
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