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6001GS Weert

Geacht College,

Met verbazing, en daarna ongerustheid, hebben wij kennís genomen van het collegebesluit van 2 juli
j.l. en de brief aan de Herenboeren d.d. 3 julí 2019, als antwoord op het verzoek van de Herenboeren

aan de Gemeente Weert van 19 juni 2019 om benodigde vergunningen en eventueel benodigde
ontheffingen te verlenen voor de activiteiten die de Herenboeren willen ontwikkelen aan de

Grotesteeg 1 te Weert.

Aangezien u ons als betrokken bewoners rondom de beoogde locatíe, anders dan de Herenboeren,

níet ín de gelegenheid gesteld heeft om onze visie te geven op deze locatiekeuze, willen wij u graag

middels dit schrijven op de hoogte brengen van onze grote ongerustheid en vragen bij het
voornemen van de Herenboeren. Daarnaast stellen wij het op prijs indien u ons ín de gelegenheid

stelt, om met een beperkte delegatie, onze zorgen en bezwaren in een gesprek toe te lichten. Ten

overvloede: dit schrijven heeft niet tot doel een mening te geven over de Herenboeren en hun

doelstellingen, maar handelt alleen over de huidige locatiekeuze.

Hieronder treft u een weergave aan van onze huidige (nog onvolledige) bevindingen en vragen en

relaas van de communicatie.

De Herenboeren hebben op 18 juli een eerste informatieavond georganiseerd waarvoor alleen de

direct aan de betrokken percelen grenzende bewoners waren uítgenodigd. Wat ons betreft een

nogal beperkte opvatting van omwonenden of belanghebbenden. Vanwege de vakantieperiode was

er uiteraard sprake van een onvolledige bíjeenkomst waarbij tevens geen (volledíge) openheid
gegeven werd over de bíj de Gemeente Weert aangevraagde activiteiten. Die werd ook niet gegeven

door uw ambtelijk vertegenwoordiger,
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ln uw brief van 3 juli 2019 aan de Herenboeren geeft u aan dat een aantal activiteiten mogelijk zijn

binnen de huidige bestemming, een aantal activiteiten met een tijdelijke? vergunning uitgevoerd
kunnen worden en mogelijkheden cq. medewerking aan het opstarten van intensieve veehouderij
(varkens, kippen).

Deze activiteiten hebben, anders dan de Gemeente Weert en de Herenboeren blijkbaar denken, een

grote impact op onze nu nog rustige woon- en leefomgeving. ln onderstaande samenvoeging van de

bestemmingsplannen Woongebieden en Buitengebied is duidelijk zichtbaar dat de locatie zich op de

grens van het buitengebied bevindt en nagenoeg omsloten wordt door woningen maar in ieder geval

altijd grenzen aan woningen,
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Figuur: B-plan Buitengebied 2077 - koart 73 oongevuld met 7-plan Woongebieden 2014 - kaart 12
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Onze zorgen en bezwaren worden veroorzaakt door de volgende naar onze mening overlast gevende

activiteiten:

Vestiging intensieve veehouderij met loslopende kippen en varkens met daaraan
gekoppelde stankoverlast van mest, stikstof uitstoot, fijnstof uitstoot en ongedierte (vliegen,

muggen, ratten, muizen, vossen, marters, etc.)

Enorme toename van verkeerintensiteit op de Mastenbroekweg, Van Goghlaan, Dijkerstraat
en Grotesteeg, door ophalen voedsel, reguliere rondleidingen en educatieve activiteiten met
daaraan gekoppelde toename van stikstof- en fijnstofuitstoot en geluidsbelasting. Daarbij zijn

de Dijkerstraat en Grotesteeg niet geschikt voor grote aantallen voertuigen.
Rondleidingen voor geînteresseerden, bezoeken van coöperatieleden en onderhoud door
vrijwillers leiden tot privacy verlies van omliggende woningen;
Vestiging parkeerterrein op perceel AE601 nodigt ander overlast gevend gebruik uit
(wandelaars, hangjongeren) en zorgt voor aanvullende uitstoot en geluidsoverlast;

Rondtrekkende veewagens en plaatsing van plantkassen zorgt voor een verlies van het nu

fraaie uitzicht in een beschermd dorps- en stadsgezicht;

Geluidsoverlast van ventilat¡e mobiele kippenhuisvesting en uitstoot van ammoníak;

Het vestigen van intensieve veehouderij, het aanleggen van een parkeerterrein en plaatsen van
plantenkassen zijn thans binnen de huidige bestemmingsplannen níet toegestaan. Voor vestíging van
intensieve veehouderij is binnen de POL2014 op deze plaats geen ruimte. Wij begrijpen niet waarom
de Gemeente onze belangen opoffert voor een experimentele activiteit van de Herenboeren
waarvan nog maar vastgesteld moet worden of dit werkelijk natuur inclusief dan wel duurzaam is.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan de Gemeente Weert (niet uitputtend):

Planologisch is er nauwelijks verschil met de locatie aan de Kruispeelweg maar op locatie
Grotesteeg wordt het woon- en leefklimaat van veel meer bewoners aangetast. Wat is de

reden dat de locatie Kruispeelweg niet mogelijk was en de locatie Grotesteeg blijkbaar wel
geschikt wordt bevonden?
De Gemeente Weert heeft aan de Herenboeren 10 alternatieve locaties voorgesteld maar

toch wordt gekozen voor een andere locatie. Welke 10 locaties zijn dit en waarom werkt de

Gemeente mee aan een locatiekeuze waar veel activiteiten binnen de huidige
bestemmingsplannen n¡et toegestaan zijn?

Vooruitlopend op een Green Deal (wat dat ook moge inhouden) willen de Herenboeren
starten met 4 varkens en 125 kippen (en na Green Deal eindigen met 25 varkens en 999

kippen). Op Grotesteeg 1 zijn echter in het geheel geen milieurechten aanwezig en mogen er
geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden. Aangezien de Herenboeren een bedrijf zijn,

kunnen zij geen hobbymatige activiteiten ontplooien denken wij. Wat is het standpunt van

de Gemeente Weert hierin?
Hoe kunnen tijdelijke vergunningen afgegeven worden voor activiteiten die binnen het
bestemmingsplan niet zijn toegelaten en ook niet tijdelijk lijken te zíjn? Naar onze mening

dient hiervoor door de initiatiefnemer een bestemmíngsplanwijzígíng aangevraagd te
worden die de reguliere procedure incl. milieuonderzoeken en procedures voor bezwaar en

beroep volgt en een regeling voor planschade bevat.
Hoe ziet de Gemeente Weert een vestigíng van een parkeerterrein in een beschermd dorps-
en stadgezicht voor zich? Het stallen van blik kan toch nauwelijks bijdragen aan het in stand

houden daarvan.
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Het POL2014 laat geen vestiging van nieuwe intensieve veehouderij toe. Waarom stimuleert

de Gemeente Weert niet om de Herenboeren gebruik te laten maken van een locatie waar

wel rechten hiervoor aanwezig zijn?

De Raad van State wijst aan de lopende band plannen af waarbij extra stikstof vrijkomt en

dat zal hier nadrukkelijk het geval zijn, niet alleen door het gewenste vee maar door de ca.

7.000 - 12.000 extra autobewegingen die een gevolg zijn van de vestiging van de

Herenboeren. Hoe denkt de Gemeente dit te organiseren in een Green Deal díe naar onze

informatie alleen mogelijk is binnen de huidige wettelijke kaders en met in acht neming van

de bezwaren van omwonenden.

De wet geurhinder maakt onderscheid tussen binnen- en buiten bebouwde kom. Nu doet

zich hier het bijzondere geval voor dat het emissiepunt zich buiten de bebouwde kom

bevindt maar de getroffen bewoners binnen de bebouwde kom wonen. Wij veronderstellen

dat de geurnormen van "Binnen de bebouwde kom" aangehouden worden. Alleen dit
gegeven maakt al dat een inrichting met rondtrekkend vee die de Herenboeren voor ogen

hebben, gezien de vigerende stankcirkels nauwelijks mogelijk is. Graag bevestiging van dit
uitgangspunt.

Het grootschalig verkopen cq. uitleveren van groenten, fruit en vlees, het houden van

rondleidingen en geven van educatie passen niet binnen de "normale" agrarische

bestemming van de percelen. Wil de Gemeente deze percelen bestemmen voor detailhandel

en maatschappelijke functie?

De locatie Boxtel waar de Herenboeren steeds naar verwijzen ligt pal naast de A2 en er is een

bestaande carpoolplaats aanwezig. Wij zijn van mening dat deze locatie op geen enkele wijze

als referentie kan gelden voor de locatie Grotesteeg L. Wat is uw mening hierover?

Concluderend zijn wij van mening dat het College door de korte behandeltijd van het verzoek

onvoldoende tijd heeft besteed aan een zorgvuldig onderzoek naar de gevolgen voor de

omwonenden en niet gecommuniceerd heeft met de Gemeenteraad en Wijkraad. Wij verzoeken het

college dit alsnog te doen en in de tussentijd haar steun voor de locatíekeuze ¡n te trekken om tot
een verantwoorde stellingname te komen met daarin betrokken de belangen van de omwonenden.

U zult bij dat onderzoek ontdekken dat draagvlak bij de omwonenden voor deze activiteit in het
geheel ontbreekt en dat er geen zwaarwegend maatschappelijk belang is om de belangen van de

omwonenden aan de kant te schuiven.

ln de volgende bladen, treft u de handtekeningen en NAW gegevens van de omwonenden aan die de

inhoud van deze bríef onderschrijven. Alle direct aan betrokken percelen grenzende bewoners of
eigenaren hebben dit schrijven ondertekend.

Hoogachtend,

Omwonenden Beoogde locatie Herenboeren

c.c.

Het bestuur van de Herenboeren - Weert

De Wijkraad Rond de Kazerne

De Gemeenteraad van de Gemeente Weert

þ Volsende pasina's: Ondertekening en Adresgegevens (68 maal)
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