Geachte lezer,
Vanuit uw organisatie heeft u aangegeven ongerust te zijn over de ontwikkelingen m.b.t.
bedrijventerrein Zevenellen. Graag zouden we bijeenkomsten organiseren om u zo goed mogelijk te
informeren, maar helaas is dat nu niet mogelijk.
Middels dit schrijven brengen we u kort op de hoogte van wat er op dit moment speelt, welke acties
we zelf ondernemen, maar vooral ook waar we uw hulp bij kunnen gebruiken. Er zijn veel mensen
nodig om de negatieve ontwikkelingen te keren.
Er zijn momenteel vier knelpunten:
1. De vestiging van meerdere bedrijven die veel overlast gaan geven: 1) “Coöperatie 7-llen” die
varkensmest wil gaan verwerken (waartegen we momenteel procederen). 2) Een grote
biomassacentrale die meer dan een miljoen ton mest en ander afval gaat bewerken en 3)
RWE dat op het terrein verschillende afvalstoffen wil gaan 'reinigen'.
2. Op het terrein zullen zich geen 'nette bedrijven' willen vestigen. Die willen niet in een stank
omgeving zitten. Gevolg is dat er nog meer overlast gevende bedrijven zullen komen dan
deze drie.
3. Op het Zevenellen-terrein is de bodem ernstig verontreinigd door activiteiten in het
verleden. Hierdoor zal het voor toekomstige werknemers niet veilig zijn om op het terrein te
werken.
4. De rol die de Provincie speelt in deze ontwikkelingen. De Provincie lijkt geen enkel oog te
hebben voor leefbaarheidaspecten, neemt dubieuze beslissingen, doet beloftes die niet waar
te maken zijn (bedrijven zullen geen overlast geven) en stelt gigantisch grote
subsidiebedragen beschikbaar voor afvalverwerkende bedrijven waarvan men weet dat die
de leefomgeving ernstig aantasten.
Stand van zaken:
Tegen coöperatie 7-llen loopt een rechtszaak. Deze rechtszaak wordt gecoördineerd door
Dorpsraad Buggenum en gevoerd door inwoners van Buggenum. Binnen enkele weken doet
de rechter uitspraak. Daarna zal een hoger beroep volgen, aangespannen door de partij die
verliest. Bij deze rechtszaak kan niemand meer aansluiten. Alleen de mensen die mee
hebben gedaan vanaf het begin, mogen in Hoger beroep gaan.
Waar u bij kunt helpen:
1. Wat nu actueel is dat we de inwoners van Midden-Limburg bewust maken van wat hun boven
het hoofd hangt. We krijgen steeds meer respons op de berichten op onze Facebookpagina, en er
zijn al diverse interviews en artikelen in de media verschenen. Op dit moment proberen we ook
landelijke dagbladen te bereiken.
1.1. Er moet een aparte campagnewebsite komen, specifiek gericht op Zevenellen. Daarvoor
hebben we iemand nodig die die website/Facebook/Twitter bouwt en meewerkt aan de

redactie. Het idee is om een communicatieteam van minimaal 3 personen in te richten. Kent
u iemand die daaraan mee wil doen, bij voorkeur ook met kennis van social media
marketing?
1.2. Ziet u mogelijkheden om zoveel mogelijk mensen te informeren over de ernst van de
situatie en kunt u hen ervan doordringen dat we met zijn allen moeten voorkomen dat
overlast veroorzakende bedrijven zich binnen onze directe leefomgeving gaan vestigen?
Bijgevoegd treft u een recent onderzoek uit Brabant, dat duidelijk maakt hoe groot de
impact van mest verwerkende bedrijven op burgers is.
2. We zijn bezig met het oprichten van een aparte actiegroep (stichting) die los van de
Dorpsraden gaat opereren. Dorpsraden spelen wel een belangrijke rol, omdat zij voor draagvlak
zorgen en ondersteunen waar nodig.
De deelnemers aan deze actiegroep gaan zich "dedicated" met Zevenellen bezig houden en
bedenken acties waardoor zowel burgers als bestuurders zich bewust worden van de ernst van
de situatie. Ook coördineren zij juridische processen. Kent u mensen die geschikt zijn voor een
dergelijke actiegroep?
3. Zodra het vergunningenproces tegen de andere twee initiatiefnemers start, gaan we weer
procederen. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn met een rechtsbijstandsverzekering die mee
gaan doen. Op dat moment zullen we u en andere belanghebbende partijen benaderen om de
achterban te vragen om mee te gaan procederen via hun rechtsbijstandsverzekering
Dat was het tot nu. U ziet dat er veel aan gaat komen. Maar we pakken het gewoon stap voor stap
aan.
Ik hoop dat deze informatie duidelijk is, en dat u op de een of andere manier een bijdrage kunt
leveren. Is het niet duidelijk, stuur dan even een berichtje naar werkgroepmilieu@ziggo.nl.
We horen graag van u.
Vriendelijke groet
Marie-José Baur
Voorzitter Dorpsraad Buggenum

