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Infoavond gebiedsontwikkeling Wijnaerden
Notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage
Op 25 maart is een informatieavond over de gebiedsontwikkeling Wijnaerden. Afgelopen
anderhalf jaar is achter de schermen volop gewerkt aan de gebiedsontwikkeling
Wijnaerden, gelegen op de grens van Neer en Buggenum. Hoogwaterbescherming,
landbouw, natuur, recreatie en toerisme zijn daarbij centrale thema’s. Tijdens deze
informatieavond worden de resultaten van dit traject gepresenteerd.
Diverse betrokkenen hebben hierbij meegedacht. Het resultaat wordt tastbaar in een
zogenaamde notitie Reikwijdte en Detailniveau, de eerste stap in MER-procedure. Deze ligt
vanaf 11 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage voor reacties.
Informatieavond
Omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op de
informatieavond op 25 maart. De avond begint om 19.00 uur in het gemeenschapshuis D’n
Haammaeker, Hoogstraat 2 in Neer.
Met de gebiedsontwikkeling Wijnaerden willen de gemeente Leudal, provincie Limburg en
initiatiefnemer Kuypers Kessel een bijdrage leveren aan onder andere
hoogwaterbescherming, de sanering van de intensieve veehouderij, recreatieve/toeristische
ontwikkeling, winning van bouwgrondstoffen en natuurontwikkeling. Tijdens de
informatieavond geven we een toelichting op de voorgenomen activiteiten, de varianten,
alternatieven en keuzes daarin.
Daarbij is men ook gevoed door de
klankbordgroepsleden. Dit zijn vertegenwoordigers vanuit
onder andere de dorpsoverleggen Neer en Buggenum, de
Studiegroep Leudal, Watersportvereniging Hanssum en
de LLTB. De klankbordgroep wordt voorgezeten door
Hans Corsten van het Gebiedsbureau. Vanzelfsprekend is
er, naast de aandacht voor de vervolgstappen, ook
gelegenheid tot het stellen van vragen.

Onderzoeken mogelijke effecten
In een dergelijke gebiedsontwikkeling is het ook van belang mogelijke effecten bijvoorbeeld
op grondwaterstand, bodem, natuur, cultuurhistorie en landschap aan de voorkant objectief
te onderzoeken. De notitie Reikwijdte en Detailniveau reikt het beoordelingskader en de
toetsingscriteria daarvoor aan. De resultaten van het onderzoek naar de mogelijke impact
(effecten) van de varianten komt pas in een latere fase, in de milieueffectrapportage (MER),
aan bod.
Alternatief rivierverruiming Kessel-Eik
In eerdere varianten was er nog sprake van
rivierverruiming in Beesel. Daar is, mede
ingegeven door de onderhoudskosten, een
alternatief voor gekomen: Meeuwissenhof in
Kessel-Eik. Op de planning staat een aantal
maatregelen zoals een herindeling van het
Meeuwissenhof-terrein en de aanleg van een
hoogwatergeul, die daardoor een
waterstandsdaling realiseert die in verhouding
staat met de eerder geambieerde
rivierverruiming in Beesel.
Meerwaarde voor lokale omgeving
De gebiedsontwikkeling Wijnaerden is tevens
een financiële motor voor verschillende
projecten die meerwaarde hebben voor de
lokale omgeving.
Planning
De notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt van 11 maart 2015 tot en met 22 april 2015 ter
inzage. Een ieder is dan in de gelegenheid om zijn reactie in te dienen. De verwachting is dat
voor het uitvoeren van de onderzoeken en het opstellen van de MER tot en met medio 2016
nodig is. Beide documenten vormen een hulpmiddel voor de uiteindelijke besluitvorming
door de gemeenteraad. Naar verwachting kan in 2018 de uitvoering van de
gebiedsontwikkeling Wijnaerden starten.
Informatie
De notitie is nu alleen nog via een papierenversie in te zien. Deze ligt met ingang van 11
maart 2015 tot en met 22 april 2015 voor een ieder ter inzage:
•
in het gemeentehuis van de gemeente Leudal, Leudalplein 1 te Heythuysen op de
aldaar gebruikelijke wijze;
•
in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht (na telefonische afspraak, +31 43
389 76 49).
Vanaf 25 maart gaat de website www.wijnaerden.nl online. Daar vindt u ook de link naar de
notitie Reikwijdte en Detailniveau

Regionale groep de Peelhorst bezoekt Nederweert
Schaalvergroting en regionale binding
Op 24 maart heeft de Regionale Groep de Peelhorst een bijeenkomst in Nederweert-Eind.
Het thema van die avond is schaalvergroting en regionale binding met aandacht voor de
Nederweerter aanpak. Hans Corsten (gebiedsbureau) neemt deel aan de Regionale Groep.
Doel van de avond is kennisdeling en het opdoen van inspiratie maar ook hoe kunnen
leerervaringen worden doorgegeven. De bijeenkomst is alleen op uitnodiging.
Wie is de Regionale Groep de
Peelhorst
De regionale (inspiratie)groep de
Peelhorst ondersteunt inhoudelijk en
procesmatig mensen en partijen in
Oost-Brabant en Noord Limburg om daarmee de ontwikkeling van duurzame landbouw en
verbetering van de leefbaarheid te versnellen. De regionale groep is een onafhankelijke
groep mensen, waaraan de deelnemers op persoonlijke titel deelnemen. Zij hebben
verschillende achtergronden, kennis en een groot netwerk. De regionale groep is
nadrukkelijk geen stuurgroep. Zij fungeert als denktank, kan vraagstukken nader uitwerken
of elders agenderen en houdt de partijen bij elkaar. De groep komt drie keer per jaar bij
elkaar om met elkaar het gesprek te voeren over een specifiek onderwerp. Afhankelijk van
het onderwerp en de plaats worden een aantal extra gasten uitgenodigd. Voor meer
informatie en deelnemers zie even http://www.netwerkdepeelhorst.nl/regionale-groep-depeelhorst-22

Geuronderzoek veehouderijbedrijven
Geuroverlast veehouderijbedrijven deels verklaarbaar door bedrijfssituatie
Daar waar burgers en veehouders in elkaars directe omgeving opereren, bestaat er meer
kans op klachten over geuroverlast. De mate waarin klachten over geur ontstaan zijn
beïnvloedbaar en ten dele afhankelijk van de bedrijfssituatie. Wageningen UR Livestock
Research zocht in opdracht van het samenwerkingsproject ‘Zo Ziet Limburg Dieren’, bij 12
vergelijkbare bedrijven naar handvatten om de geuroverlast vanuit varkens- en
pluimveebedrijven te verminderen.

Handvatten voor minder geuroverlast
Gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben bedrijven aangedragen voor het
onderzoek en daarvan werkten 12 bedrijven mee; vijf varkensbedrijven, drie
leghennenbedrijven, drie vleeskuikenbedrijven en één bedrijf met vleeskalkoenen
(vergelijkbaar met vleeskuikens). Voor alle bedrijfstypen geldt dat de wijze van uitstoot van
de lucht bepalend kan zijn voor het optreden of voorkomen van geuroverlast. Het
behandelen van de uitgaande luchtstroom (met luchtwassers of een andere techniek) is
effectief maar ook erg kostbaar. Er zijn wel technieken om de kosten te beperken, zoals het
verlagen van de hoeveelheid lucht die wordt behandeld. Dit kan door de binnenkomende
lucht te koelen, of maar een deel van de uitgaande lucht te behandelen.
Voor varkensbedrijven is het belangrijkste advies om hokbevuiling zo veel mogelijk te
voorkomen. Onder andere door een goed hokontwerp. Voor vleeskuikenbedrijven lijkt de
keuze voor ander strooiselmateriaal de juiste
oplossingsrichting. Bij leghennen is een dunnere
laag strooisel in de stal, samen met de wijze van
opslag van (gedroogde) mest de meest
perspectiefvolle richting.
Een component die mogelijk een grote rol speelt
bij het ontstaan van geurklachten is de oorsprong
en ontwikkeling van het bedrijf ten opzichte van de
directe omgeving. Dit aspect was echter geen
onderdeel van dit onderzoek.
Onderzoeksmethode
Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research bezochten de bedrijven, waarbij
onder andere is gevraagd naar het dagelijks management, ventilatieprincipes, mestopslag en
voersamenstelling. Naast de bedrijfsbezoeken is ook gekeken naar de nieuwste technische
ontwikkelingen die kunnen zorgen voor verlaging van de geuremissie. Op een van de
vleeskuikenbedrijven is, samen met buurtgenoten, een eenvoudig onderzoek gedaan naar
het effect van alternatief strooisel op de geuruitstoot. Er zijn tijdens dit onderzoek geen
geurmetingen gedaan op de bedrijven. Dit omdat dit eenmalige metingen zouden zijn
geweest, waaruit geen conclusies getrokken mogen worden.
Het samenwerkingsproject ‘Zo Ziet Limburg Dieren’ is een project van de Provincie Limburg
en de LLTB.
Meer lezen
Het rapport is te vinden op de site van Wageningen UR Livestock Research via:
http://edepot.wur.nl/335227

Gebiedsbureau volgen op Twitter
@gebiedsbureau
Het gebiedsbureau is te volgen op Twitter. Naast tweets over het
gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal en haar netwerk kunt u
daar ook tweets over het platteland en de vele functies die het
herbergt, aantreffen.
U kunt ons vinden onder @gebiedsbureau.
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen mail dan naar
reco.schmitz@weert.nl

