
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                             VERWORPEN 

 

verzenden aan: griffier@horstaandemaas.nl 
 

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst Postbus 6005 / 5960 AA Horst T 077 – 477 97 77 F 077 – 477 97 50 
 

Motie  “Stand-still verdozing Landschap gemeente Horst aan de Maas 
 

De raad van de gemeente Horst aan de Maas, in vergadering bijeen op 23 november 2021, gelet op artikel 26 

van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Horst aan 

de Maas 2021: 

 

 

Overwegende dat: 

• In de structuur visie over Greenport helder is verwoord: 

 

“De Greenport Plus Regio (GPR)1 wil rondom het thema bedrijventerreinen de volgende ambitie 

realiseren: “Het aanbieden van voldoende en gedifferentieerde werkmilieus aan bestaande en 

nieuwe bedrijven, waardoor de werkgelegenheid in de Greenport Plus Regio de komende jaren kan 

blijven groeien, niet alleen in kwantiteit, maar ook in kwaliteit”. Met accenten in de ruimtelijke 

ontwikkelingen: 

- Beschikbaarheid van voldoende en tevens kwalitatief geschikte bedrijventerreinen.  

- Duurzaamheid als uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen, waarbinnen thema’s als zorgvuldig 

ruimtegebruik en passende beeldkwaliteit belangrijke thema’s zijn, om zo een hoge ‘quality of life’ 

te behouden; 

- Regionale samenwerking tussen de Greenport Plus Partners en afstemming met relevante publieke en 

private partners.. 

 

• Invulling plaats zou vinden met bedrijven uit de maakindustrie, agrofood en logistiek. 

• Er na discussies in de raad, tot twee maal toe moties zijn ingediend met dezelfde strekking en oproep tot 

kwalitatieve invulling van werkgelegenheid 

• Daar tot op heden op geen enkele wijze invulling is gegeven, maar slechts in woord een beleid wordt    

beleden en toezeggingen tot dat resultaat heeft geleid. 

• Er in hoog tempo grond verkocht is aan grote logistieke  bedrijven die voor een aanzienlijk deel drijven 

op goedkope arbeidsmigranten, 

• In een werkgroep wel veel besproken is, maar voor de kwalitatieve invulling nauwelijks resultaat is 

geboekt 

• Er met deze bedrijven een zeer grote aanslag op leefbaarheid , ruimtelijk en passende beeldkwalitiet  

wordt gepleegd 

• De dialoog met omwonenden en dragers van de gevolgen van deze ontwikkelingen sterke verbetering 

behoeft. 

• Ook de Provincie zicht beraad op nieuw en beter beleid rondom de huisvesting van grote logistieke 

bedrijven in onze Provincie, en dat beraad nog niet is afgerond. 

 

Er landelijk en door de Heer van Heugten onderschreven, is geadviseerd om de gronduitgifte voor logistieke 

bedrijven te bevriezen, voor een tot anderhalf jaar, vanwege de vergaande aantasting van de openbare ruimte. 

 

 

Draagt  het college op om: 

- In de gemeente Horst aan de Maas de komende anderhalf jaar geen bestemmingsplannen voor de Klavers 

vast te stellen en geen vergunningen meer te verlenen voor de huisvesting van grote logistieke bedrijven/hallen 

 

- Ook bij Greenport, tezamen met de andere aandeelhouders, te bedingen de uitgifte van gronden voor 

logistieke bedrijven op te schorten. 
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vervolg motie 

 

 

 

- Met de andere aandeelhouders, maar ook met burgers uit de betroffen gemeentes in overleg te gaan over een 

andere invulling van de behoefte van logistieke bedrijven, bijvoorbeeld door deze bedrijven te verleiden zich te 

vestigen op plaatsen waar wel voldoende werkgelegenheid beschikbaar is. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aldus ingediend,  

 

Thijs Lenssen  

mede namens de fractie van SP   

 

 

 

De raad voornoemd,  

 

De voorzitter,     De griffier, 

 

Drs. R.F.I. Palmen    Mr. R.J.M. Poels 

 


