
Beste mensen,

Op 19 mei hebben we een goede bijeenkomst gehad in de gastvrije TiggelovendKok kantine aan de 
Warmseweg 27, waarvoor dank!

Bericht van verhindering is gekomen van : Bert Veld, Johan Visser, Jurgen Kempers, Ries Kock, 
Kor Datema, Jan Bongers en Sandra Braam

Aanwezig waren 19 mensen, met name ook uit Etten en Terborg, waaronder vier politiek verbonden
mensen, ook uit Montferland

Bijgaande (zie bijlage) is doorgesproken, waaronder een passage uit de uitspraak van de raad van 
State ( de hele uitspraak is via de link in te zien) 
Bovendien is de brief aan het College van BenW voor ieder beschikbaar.

De gemeente zal waarschijnlijk geen geld beschikbaar stellen in de vorm van subside o..i.d. ( André 
Rehé VVD)
Er moet altijd tegenover een investering een opbrengst staan, anders gaat men failliet. 
ER wordt nog geworsteld met de definitie "Megastal" ( Theo Bolder CDA Montferland) Bovendien 
heeft de reconstructiecommissie destijds haar werk goed gedaan. Iedereen is geïnformeerd. 
Margareth van Aken geeft aan dat niet zo was. 
Een raadslid zegt: De gemeenteraad staat er garant voor dat de randvoorwaarden goed zijn en dat er 
gewoon geld verdiend moet worden op het platteland.
Lies geeft aan dat nu juist het voordeel is van de nieuwe tijd dat niet alleen opbrengst in geld wordt 
gerekend, maar dat ook schoon water, biodiversiteit en gezonde grond en gezondheid, waarden zijn 
die bereikt worden, niet in geld uit te drukken.
Geconstateerd wordt dat de prijs voor het land en de verguningen, zoals het er nu naar uit ziet, te 
hoog is.
De gemeente heeft meegewerkt aan vestiging. De vier initiatiefnemers zijn naïef geweest. De 
gemeente heeft de aanvraag in behandeling genomen terwijl men nog geen kaders had vastgesteld 
voor bedrijven in het landbouwontwikkelingsgebied.
Er wordt een beroep gedaan op de aanwezige gemeenteraadsleden: Kijk eens in uw eigen hart, en 
zeg bijvoorbeeld de gemeente neemt de helft van de meerwaarde voor haarrekening.
De aanwezige raadsleden zeggen dat daarvan geen sprake van kan zijn.
Men is verbaasd dat de boeren niet zelf de grond kopen of hebben gekocht... Buurmans grond is 
maar één maal te koop. In dit geval zelfs twee maal.
Na floop wordt er geanimeerd doorgepraat. 
Maak gebruik van sociale media, neem een voorbeeld aan Bergh in "t Zadel. Niemand wil kanker 
en dus wordt het een succes. Zo kan het ook gaan met de stallen
Als heel veel mensen die stallen niet willen, dan komen ze er ook neit.

De politiek moet alles meewegen en dat doet ze ook. Aangegeven wordt dat dit niet alleen voor de 
korte termijn moet gelden. 

Conclusie: de gemeente moet in het nieuwe bestemmingsplan geen ruimte bieden voor nieuwe 
megastallen. Er is geen draagvlak voor.
Wij burgers zullen daar nog hard voor moeten knokken.
Inmiddels is een bezoek gebracht aan wethouder Finkenflügel. In feite kan hij niets voor ons 
betekenen.



Wanneer de grond in andere handen komt kan medewerking worden aangevraagd, bijvoorbeeld 
voor een bestemmingsplan wijziging. Dan wordt gekeken of de gemeente daar medewerking aan 
wil en kan geven.

De stand van zaken is dat de grond met vergunningen via een makelaar te koop is.

De fracties die niet aanwezig waren, daarmee zal een andere afspraak worden gemaakt, maar zij 
ontvangen ook dit overzicht van de agenda.
Een mogelijkheid is dat gemeenteraadsleden vragen de brief aan het college te bespreken in de raad.
Wie zich wil melden voor de werkgroep, dat kan.

Wie een speciale vraag heeft voor de makelaar, waar we op 28 mei naar toe gaan... stel uw vraag. 
We zullen zien wat we ermee kunnen doen.

Binnenkort zal de film "Bodem Boeren" worden vertoond. Jos Verheul van "Bewust 
Bodemgebruik" wil daar graag bij zijn. Het idee is raadsleden, boeren, burgers en buitenlui uit te 
nodigen en daarna nog in gesprek te gaan.

U hoort van ons.
Heeft u vragen, aanvullingen, verbeteringen? We horen ze graag.
Met hartelijke groet wens ik u goede pinksterdagen!
Lies Visscher-Endeveld
secretaris Leven met de Aarde
tel 0315-341052


