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Omdat de Milieugroep in een procedure 
met de gemeente Beek op basis van de 
eigen statuten niet ontvankelijk werd ver-
klaard, besloot het bestuur na overleg 
met onze juriste tot een statutenwijzi-
ging.  
 
We waren het niet eens met de gemeente 
Beek en vonden dat onze doelstelling ruim 
genoeg was om onze bezwaren serieus te 
kunnen nemen. Door verruiming en verdui-
delijking willen we vergelijkbare problemen 
in de toekomst voorkomen.           
                                                                                                                                      
Omdat voor een statutenwijziging de toe-
stemming van een Algemene Ledenverga-
dering noodzakelijk is, bent u hiertoe in au-
gustus opgeroepen. Er waren twee vergade-
ringen nodig om de statutenwijziging goed te 
keuren. Tijdens de eerste vergadering was 
weliswaar een behoorlijk aantal leden aan-
wezig (waarvoor onze dank!), maar formeel 
onvoldoende om tot besluitvorming te kun-
nen overgaan.   
De vereniging stelt zich ten doel het be-
schermen en ontwikkelen van de natuur, het 
landschap, het milieu en de kwaliteit van de 
leefomgeving in de meest brede zin, voorna-
melijk in de gemeenten Beek en Beekdaelen 
en omgeving  
Aandacht zal daarbij vooral uitgaan in de 
genoemde regio naar:                                                                                                                                                                      
- a. het Centraal Plateau, gelegen  
           tussen Schinnen, Beek en Nuth.                                                                                                    
- b. het Geleenbeekdal.                                                                                                                                                                                
- c. de autoweg A 76 en omgeving.                                                                                                                                                           
- d. groeven en (oude) stortplaatsen.                                                                                                                                                                  
- e. de gevolgen voor het landschap met 
           betrekking tot de energietransitie.  
- f. de ontwikkelingen met betrekking tot  
           Maastricht Aachen Airport 
- g.  de ontwikkeling van de groene corridor  
        tussen Schinveld en Schimmert    
    
We hopen met deze doelstelling weer jaren 
vooruit te kunnen !     
 
We waarderen het zeer dat het kantoor van 
Metis-notarissen in Beek, in de kosten voor 
het passeren van de acte voor deze statu-
tenwijziging, voor ons een goede sponsor is 
geweest. Hiervoor onze welgemeende dank!  

Voorzitter / contactpersoon 

Nol Simons 

Nagelbeek 80 

6365 EL Schinnen 

tel. 046-4431387 
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s  t  o   r  t  f   r    o  n   t  het  

milieugroep Schinnen - Spaubeek 

Goede contacten met de gemeenten 
stelt de Milieugroep zeer op prijs. On-
langs hadden we diverse gesprekken 
in  Schinnen, met zowel wethouder 
Van der Broek, als met wethouder 
Wolff en meerdere ambtenaren.        
                                                                                                                             
Thema’s die regelmatig aan de orde ko-
men zijn de inrichting van de groeve 
Schinnen, de aanleg van de door ons zo 
gewenste ecotunnel en de ontwikkelin-
gen rond de Buitenring / A76. Wat betreft 
de groeve is een van onze ideeën om er 
zonnepanelen te plaatsen; misschien dat 
deze ook geplaatst kunnen worden op de 
afgewerkte delen van de groeve. Maar 
welk plan dan ook, de eigenaar is aller-
eerst aan zet om deze kar te trekken. 
Wat betreft de ecotunnel zijn er geen 
nieuwe ontwikkelingen. De gemeente 
neemt overwegend een afwachtende 
houding aan. Het Rijk lijkt hierin overi-
gens pas te willen investeren als de A 76 
echt op de schop gaat, maar dat is nog 
toekomstmuziek. We maken nu plannen 
om in gesprek te gaan met enkele politie-
ke partijen om de kwestie opgenomen te 
krijgen in verkiezingsprogramma’s voor 
de verkiezingen van de Provinciale Sta-
ten, komend jaar, in de hoop zo een ope-
ning te vinden. 
 
Zorgelijk is de verkeersafwikkeling bij het 
viaduct in Nagelbeek. De plannen rond 
de Buitenring stoppen vlak voor dit via-
duct. De problematiek die daar ter plekke 
nog groter zal worden door de verkeers-
afwikkeling na realisering van de Buiten-
ring, heeft de Provincie op het bord van 
de gemeente Schinnen laten liggen. De 
gemeente is hier niet gelukkig mee, maar 
is naar onze mening zelf ook te laat in 
actie gekomen. Men name voor fietsers 
en wandelaars is het daar nu al gevaar-
lijk.     
 
De gemeente zoekt naar oplossingen en 
heeft toegezegd binnenkort tijdens een 
voorlichtingsavond alle omwonenden 
over mogelijke oplossingen te informe-
ren.   

In gesprek met de 
gemeente Schinnen 

e-mail: milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com  
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In Spaubeek is de ontgronding nu 
halverwege. Nog steeds staat het 
grootste deel van de groeve te koop 
en heeft Limburgs Landschap be-
langstelling om dit deel te kopen. 
Vraag is natuurlijk wat dit moet kos-
ten. 

De Milieugroep is daarom op bezoek 
gegaan bij de gemeente Beek en heeft 
erop aangedrongen dat zij “een steentje 
bijdragen” wat betreft de financiering 
hiervan. 

Inmiddels is er een afspraak gemaakt 
voor een onderhoud tussen Limburgs 
Landschap en de gemeente Beek. Lim-
burgs Landschap heeft ook met de hui-
dige eigenaar (Attero) gesproken. De 
afspraak is gemaakt dat wanneer een 
andere partij belangstelling voor de 
groeve toont, Attero Limburgs Land-
schap hierover zal informeren. Over de 
prijs valt volgens Attero te praten.    

Nu maar afwachten!    

Wat betreft de groeve Schinnen kan ver-
meld worden dat er door Sweco” (advies
- en ingenieursbureau / voorheen Gront-
mij) een rapport is opgesteld met een 
viertal varianten voor de toekomst van 
de groeve. In een overleg tussen de fir-
ma Bruls en de gemeente Schinnen zijn 
twee varianten afgevallen. Deze kwa-
men niet overeen met de visie die de 
gemeente heeft voor de toekomst van 
deze groeve. Blijft de vraag hoe realis-
tisch (en aantrekkelijk) de beide andere 
varianten voor de eigenaar zijn. 

Zodra de nieuwe gemeente Beekdaelen 
gerealiseerd is gaat de Milieugroep de 
draad weer oppakken en proberen tot 
een oplossing te komen die voor alle 
partijen aanvaardbaar is. 

 
De gesprekken met Natuurmonu-
menten, Singletrack Limburg en 
MOZL (Mountainbike Ontwikkeling 
Zuid Limburg ) heeft de Milieugroep 
ondertussen voortgezet. 
 
Het belangrijkste aandachtspunt is de 
aanpassing van de MTB route in ons 
gebied, de Windraak-route. Wij vinden 
met name de aantasting van de natuur 
in het Spaubeekerbos en het Diepen-
dal en de overlast voor wandelaars 
een probleem. De “single-trackers” 
vinden bovendien de steile afdaling in 
het Diependal voor MTB-ers niet ge-
schikt .  
Binnen het MOZL-bestuur wordt nu 
gekeken naar mogelijke alternatieven. 
We hebben conceptplannen gezien en 
wij kunnen ons daarin vinden. Het is 
de bedoeling dat met name de lus 
vanuit Beek door het Spaubeekerbos 
en het Diependal uit de route gehaald 
wordt. Onlangs is er met alle partijen 
een vervolgoverleg geweest, maar er 
is nog geen besluit genomen. Hopelijk 
gaat het MOZL-bestuur akkoord. Sin-
gletrack Limburg en de vertegenwoor-
diger van het MOZL in ons overleg zijn 
het met de voorliggende plannen 
eens.  
 
Gemeenten en eigenaren zullen na-
tuurlijk ook akkoord moeten gaan met 
de nieuwe route. Helaas kan onze 
contactpersoon bij Natuurmonumenten 
door verandering van baan de ge-
sprekken hierover niet voortzetten. We 
hopen dat haar opvolger ons in deze 
ook zal steunen en een positief resul-
taat het gevolg zal zijn.  
Het jaarlijkse singletrack evenement 
heeft in september weer plaats gevon-
den. Door het slechte weer was het 
aantal deelnemers in verhouding tot 
andere jaren veel lager.  
Wel is besloten om de boven-ingang 
van het Diependal grondig af te slui-
ten, zoals eerder toegezegd, om narij-
den van de ST-trails te voorkomen.  

 groeve Spaubeek 

Door communicatie en overleg 

zijn goede afspraken te maken. 

Mountainbiken,  
we blijven in gesprek 

Wordt vervolgd:  
de groeven van Schinnen 
en Spaubeek 
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Te hoge silo’s in Nuth 

baar zijn; daarnaast zullen ze vanaf de 
A 76 ook veel minder opvallen. 
 
Na een serieuze afweging te hebben 
gemaakt besloot het bestuur om inder-
daad géén bezwaar te maken tegen de 
vergunning, omdat we dachten dat de 
kans van slagen in deze situatie zéér 
klein was. Zélfs als we door zouden 
gaan tot aan de Raad van State. Dan 
zouden de silo’s tóch gewoon “hard” en 
“naakt” worden gebouwd, en hadden 
we achteraf met lege handen gestaan.  
En ons gevoel bleek te kloppen: een 
bezwaar van het buurtschap Thull 
(gemeente Schinnen) werd eerder dit 
jaar afgewezen en de kritiek van de 
twee coalitiepartijen uit Schinnen 
(Vernieuwingsgroep en CDA) werd 
weggewuifd. De gemeente Nuth is in 
september met de plannen van de ho-
ge silo’s akkoord gegaan en de vergun-
ning is nu dus “definitief”. Mogelijk dat 
de “Groep Thull” naar de Raad van Sta-
te gaat. In dat geval zal de eventuele 
bouw van de silo’s nog op zich laten 
wachten. 
 
Mochten de silo’s uiteindelijk wel wor-
den gebouwd, dan geldt in ieder geval 
dat door onze bemoeienis een 
“verzachtende” architectuur tot stand is 
gekomen, waardoor ze beter passen in 
het landschap ! 

In november 2017 heeft Katoennatie 
(een wereldwijd transportbedrijf) aange-
kondigd 60 silo’s van meer dan 30 meter 
hoog én een grote opslagloods te bou-
wen. Deze komen op het bedrijventer-
rein De Horsel te Nuth, naast de huidige 
silo’s van 21 meter. De nieuwe silo’s 
worden véél hoger dan in het bestem-
mingsplan staat voorgeschreven: 31 
meter i.p.v. de toegestane hoogte van 
10 meter! Zij zullen ongetwijfeld het 
landschap gaan domineren. Weer zo’n 
vorm van meer verrommeling van het 
landschap die nauwelijks terug te draai-
en is. Daarvoor is dit bedrijventerrein 
niet bedoeld: dat geeft het bestem-
mingsplan dan ook duidelijk aan. 
 
De Raad van de gemeente Nuth was 
inmiddels akkoord gegaan met de bouw 
van de nieuwe silo’s. De gemeente 
schermde zelfs met deze silo’s als 
“landmark”, maar wij als Milieugroep 
zagen dat niet zitten… zeker als de re-
gels te pas en te onpas steeds verder 
worden opgerekt. Deze silo’s zijn geen 
landmark, maar doen juist afbreuk aan 
het landschap. 
 
We hadden als Milieugroep nagedacht 
wat te doen. In maart zijn we in gesprek 
gegaan met Katoennatie en hun archi-
tect, om te vragen wat de mogelijkheden 
waren, als we géén bezwaar zouden 
maken. Na enkele constructieve ge-
sprekken bleken zij welwillend met onze 
bezwaren om te gaan. Het voorstel was 
om de architectuur te “verzachten” op 
kosten van Katoennatie, in ruil voor ons 
“geen-bezwaar”. De silo’s worden over 
de totale hoogte ingepakt met camoufla-
ge-netten. Op montagefoto’s van hun 
architect is te zien dat de silo’s vanaf het 
Centraal Plateau dan nauwelijks zicht-

In rood : uitbreidingen van de 

te hoge silo’s in Nuth.. 

(foto De Limburger) 



De Milieugroep probeert al geruime 
tijd om de reclamespandoeken langs 
de A76 bij Spaubeek weg te krijgen. 
Volgens ons vormen zij een duidelijk 
voorbeeld van verrommeling.  

De Natuur en Milieufederatie Limburg 
heeft vorig jaar een oproep gedaan om 
dergelijke verrommeling in het land-
schap aan te pakken. 

Pogingen van onze kant om via de ge-
meente Beek iets te doen aan al deze 
spandoeken hebben tot nu toe nog 
niets opgeleverd. Volgens deze ge-
meente bieden de Welstandsnota en 
de APV (Algemeen Plaatselijke Veror-
dening) geen mogelijkheden om actie 
hiertegen te ondernemen. Bovendien 
stelt men dat het verbieden van recla-
me in strijd is met o.a. het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens 
(“Vrijheid van meningsuiting”….). 

Wij vinden dat de gemeente wel dege-
lijk mogelijkheden heeft, dan wel deze 
kan creëren. Als er niets te doen zou 
zijn tegen dergelijke reclame-uitingen 
i.v.m. de “vrijheid van meningsuiting“,  
dan kan iedereen overal reclame ma-
ken. Het gaat volgens ons bij het Euro-
pees Verdrag eerder om de vraag óf je 
reclame mag maken en niet om de lo-
catie! De gemeente beperkt reclame-
uitingen toch zelf ook via bijvoorbeeld 
een Welstandsnota. 

Maar ook de APV biedt mogelijkheden, 
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bijvoorbeeld wanneer het gaat om de 
verkeersveiligheid. Volgens de ge-
meente Beek brengen de reclamespan-
doeken het verkeer niet in gevaar en 
verwijst zij naar het “Beleidskader aflei-
dende objecten langs snelwegen” van 
Rijkswaterstaat. 

De Milieugroep vindt dat de gemeente 
haar huiswerk maar ten dele heeft ge-
daan: het “Beleidskader” noemt diverse 
criteria op basis waarvan de reclame-
spandoeken de verkeersveiligheid juist 
wel in gevaar brengen en dus via de 
APV zouden moeten worden verboden. 

Overigens heeft ook de “Dorpsbouw- 
meester” moeite met de reclame-
uitingen in Beek getuige de volgende 
opmerking in zijn recente jaarverslag: 
“Een strikt(er) beleid én handhaving is 
noodzakelijk om verrommeling en aan-
tasting van de kwaliteit van het open-
baar gebied te voorkomen”. Er wordt 
om een strikter beleid gevraagd en dat 
kan via een aanpassing van de APV. 

Dat wat in andere gemeenten kennelijk 
wel kan, zou toch ook in de gemeente 
Beek moeten kunnen? 

 

In april 2016 is de wet AVG (Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming) aangenomen. Deze verordening 
moet duidelijkheid geven over het omgaan met per-
soonsgegevens. Deze verordening is sinds 24 mei 2016 
van kracht.  
 
Organisaties hebben nu de tijd om hun bedrijfsvoering op de 
nieuwe regels aan te passen. Dat geldt dus ook voor de Mili-
eugroep. Wij zullen u op korte termijn informeren hoe wij er-
voor zorgen dat we voldoen aan deze wet door middel van 
een  privacyverklaring.  
 
Deze verklaring  is een gedragscode waarin we aangeven 
wat we doen met de gegevens die wij verzamelen. Denk hier-
bij aan adresgegevens, email adres e.d.  
U mag van ons verwachten dat we dit zorgvuldig gaan rege-
len. 
Meer informatie volgt nog op korte termijn. 

 

De Milieugroep en privacy regels 

Reclamespandoeken langs A76 


