Gemeente Horst aan de Maas
Postbus 6005
5960 AA Horst aan de Maas
Kronenberg, 21 februari 2021
Onderwerp: Wie gaat er op de rem staan?
Geachte wethouder Beurskens,
Geacht College van Burgemeester & Wethouders,
Geachte leden van de gemeenteraad,
Geachte politici,

Het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord (BLKE) is teleurgesteld en boos op de gemeente
Horst aan de Maas als het gaat om de houding en uitvoering van gedane beloftes door wethouder Beurskens
aangaande Grandorse / Equestrian Centre De Peelbergen (ECdP), Toverland en de Kronenbergse bossen. Na
een voortvarende start in 2020 waren we matig positief. Maar nu we een jaar verder zijn, moeten we helaas
vaststellen dat er veel gepraat is, maar zo goed als niets is bereikt. Is dit onmacht of onwil? We leggen die vraag
graag aan u voor en vragen om daadkracht.
Bedreiging leefbaarheid leidt tot burgerinitiatief
In januari 2020 namen bezorgde burgers het initiatief om tegengas te geven aan de expansiedrang van de
gemeente, Toverland en Grandorse / EcdP die leidt tot ernstige bedreiging van de leefbaarheid van de
inwoners van Kronenberg en Evertsoord. De maat was meer dan vol. Hieruit is het BLKE voortgekomen. We
stelden ons voor aan en deelden onze zorgen met de gemeenteraad op het Burgerpodium van 28 augustus
2020.
In gesprek met wethouder Beurskens
Daaropvolgend had het BLKE op 10 september 2020, nu ruim vijf maanden geleden, een gesprek met
vertegenwoordigers van de gemeente: wethouder Beurskens, medewerker Groenbeheer en specialist groen en
cultuurtechniek met het buitengebied als specifiek aandachtsgebied en projectleider economie en
gebiedsontwikkeling, met EcdP en Toverland als specifieke aandachtsgebieden. De communicatieadviseur van
wethouder Beurskens was die avond helaas verhinderd. In dit overleg en bij eerdere gelegenheden werden
opnieuw de zorgen van de inwoners van Kronenberg en Evertsoord gedeeld, aangaande de bedreiging van de
leefbaarheid in onze dorpen door de groei van Toverland en Grandorse/ECdP en daarmee gepaard gaande
toenemende overlast. Daarnaast is gesproken over de rollen van de gemeente, bestemmingsplannen en
procedures in dit kader voor Toverland en Grandorse/ECdP, de aanleg van de eventingroute, de compensatie
van de kaalslag in de Kronenbergse bossen en meer. We verwijzen bij deze graag naar het verslag van deze
bijeenkomst.
Gedane beloftes maken schuld
Wethouder Beurskens, zegde in dat overleg toe om de afgesproken gesprekcyclus, met een frequentie van
minimaal tweemaal per jaar, tussen Toverland en Grandorse/ECdP met de inwoners van Kronenberg en
Evertsoord te hervatten. Hij zou erop toezien dat het ook daadwerkelijk zou gebeuren: “De gemeente neemt
op korte termijn initiatief voor een nieuw gesprek en hervatting van gemaakte afspraken rond de
communicatie met omwonenden. Daarnaast is de gemeente gestart met het inventariseren van alle lopende
vergunningen en te onderzoeken of deze onder één vergunning eenmaal per jaar verleend kunnen worden.
BLKE wordt meegenomen in dit traject”.
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Inmiddels zijn de gesprekken met Toverland hervat, maar tot op heden is dit, ondanks herhaalde pogingen
door BLKE, niet met Grandorse/ECdP gebeurd. Noch de wethouder Beurskens als zijn ambtenaren hebben
pogingen ondernomen om het gesprek tussen omwonenden en Grandorse/ECdP te hervatten. Ook niet in
reactie op de ondernomen pogingen door BLKE.
Communicatie blijft eenrichtingsverkeer
Tot 26 januari 2021. Als donderslag bij heldere hemel, ontvingen we een persbericht van de betrokken
ambtenaar, met de mededeling dat voormalig werknemer van Grandorse/ECdP Frank Laenen als interim
manager aangesteld is. Was hij niet ook betrokken bij de start van de bomenkap zonder kapmelding in de
Kronenbergse bossen? Het is op zijn minst vreemd dat iemand die enige tijd geleden niet meer de juiste
persoon was in de leiding van Grandorse/ECdP nu terug keert voor de dagelijkse bedrijfsvoering op weg naar
een nieuwe organisatievorm. Het persbericht, uitgegeven door de Gemeente op 25 januari over de aanpassing
in de bestuursstructuur van Grandorse/ECdP, blinkt uit in onduidelijkheid en wekt ook geen vertrouwen.
Ten aanzien van de aanleg van de eventingroute geeft Beurskens op 10 september 2020 aan dat de gang van
zaken geen schoonheidsprijs verdiend en dat het proces niet goed is verlopen. “Ter voorkoming van herhaling
heeft de gemeente de regie teruggepakt”. Helaas heeft dat niet geleid tot de gewenste verbetering in het
proces en daarmee gepaard gaande resultaten.
Economische belangen boven inwonersbelangen
Het BLKE is zich terdege bewust van de economische belangen en snapt dat die groot zijn. We zijn niet tegen
deze activiteiten, maar we begrijpen niet waarom deze gepaard moeten gaan met zodanige overlast dat de
leefbaarheid van de inwoners van Kronenberg en Evertsoord bedreigd wordt. De economische waarde van
toerisme in de gemeente is medio 2020 geïnventariseerd. Het BLKE zou over de resultaten ervan geïnformeerd
worden. Die resultaten zouden begin 2021 beschikbaar komen. Tot op heden hebben we die nog niet
ontvangen noch iets over vernomen.
Toverland krijgt opnieuw carte blanche, gemeente zet inwoners in de kou
Helaas blijft het hier niet bij. Wederom worden we verrast door een nieuwe ondermijnende actie van de
gemeente. In een artikel in de Limburger op 10 februari 2021 lezen we dat de gemeente Horst aan de Maas een
nieuw bestemmingsplan voor Toverland heeft aangemeld voor een pilot van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Een nieuwe procedure voor het bestemmingsplan n.a.v. de gewenste
uitbreidingen door Toverland. “Het experiment zal leiden tot een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’.
In dit artikel staat dat inwoners aan het begin van het traject betrokken zullen worden, maar als eenmaal het
bestemmingsplan gewijzigd en vastgesteld is, heeft Toverland carte blanche om te doen en laten wat ze wil in
het betreffende gebied van 66 hectare. Met bijna geen woord wordt in dit artikel gerept over de belangen van
inwoners. En opnieuw laat Beurskens de inwoners van Kronenberg en Evertsoord in de kou staan.
Wederom meten met verschillende maten
In een lopend bemiddelingstraject tussen gemeente, Toverland en BLKE werd van deze pilot op geen enkele
manier melding gemaakt. Wel werd bij de start van dat traject door alle deelnemende partijen openheid en
vertrouwen met wederzijds respect toegezegd. Daarnaast werd in dit traject BLKE onder druk gezet om het
ingediende bezwaar tegen de komst/aanwezigheid van een spookhuis op Schorfvenweg 10 in te trekken. Met
de indiening van eerder beschreven pilot werd opnieuw het vertrouwen geschaad. De gemeente laat wederom
duidelijk zien dat zij de belangen van de inwoners minder belangrijk vindt dan die van Toverland.
Is leefbaarheid nog belangrijk in deze gemeente?
BLKE vraagt zich dan ook af of de gemeente nou nooit bedacht heeft dat de activiteiten van Toverland en
Grandorse/ECdP overlast met zich meebrengen. Het lijkt wel dat in al die jaren niemand in het college, bij de
gemeente, de gemeenteraad of politieke partijen hierover heeft nagedacht en dat kennelijk nog steeds niet
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doen, want het gaat gewoon door! Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat de gemeente en in het bijzonder
het college geen enkele waarde hechten aan de belangen van de inwoners van de gemeente. Terwijl de
gemeente toch als taak heeft om zowel de economische belangen als de leefbaarheidsbelangen mee te nemen
in de afwegingen die ze maakt. Per slot van rekening zorgen de inwoners mede voor de benodigde inkomsten
waarmee de plannen van de gemeente, Toverland en Grandorse/ECdP worden gefinancierd.
Boosdoeners worden beloond
Ook de gedane beloftes rond de inhoud en start van de uitvoering van het compensatieplan voor de 6,6
hectare gekapt bos met kwalificatie goudgroene natuur, voor de aanleg van een eventingroute, worden niet
nagekomen. Er werd zelfs een plan gepresenteerd en een perceel aangewezen dat in november 2020 nieuw
ingericht zou worden als eerste compensatie voor de gekapte bomen.
Een aantal gespreksrondes verder is ons alleen duidelijk geworden dat nog helemaal niks concreet is, terwijl op
andere locaties reeds herplanting heeft plaatsgevonden. Na meerdere gesprekken over dit compensatieplan
ziet het er steeds meer naar uit dat die compensatie niet dicht bij Kronenberg wordt gerealiseerd, maar juist bij
Grandorse/ECdP. Met andere woorden, degene die illegaal begon met het kappen van bomen wordt nu het
meest gecompenseerd. Inwoners van Kronenberg en Evertsoord ervaren dit als zeer oneerlijk en laakbaar
gedrag van de verantwoordelijke partijen. Het is aan de burgers/inwoners van beide dorpen niet uit te leggen.
Het is zoiets als de dader belonen en de gedupeerde straffen.
Kosten noch moeite worden gespaard om Toverland en Grandorse/ECdP te faciliteren; voor de inwoners van
Kronenberg en Evertsoord rest de overlast. In ieder geval trekt wethouder Beurskens zich niets aan van fouten
uit het verleden en van uitspraken en beloften die hij zelf doet, noch van de leefbaarheid in Kronenberg en
Evertsoord en het welzijn van de burgers.
Wat drijft deze wethouder? Maar nog belangrijker: wie stopt deze wethouder en het college?

In afwachting van uw reactie tekenen we met vriendelijke groet, namens het Burgerinitiatief Leefbaarheid
Kronenberg & Evertsoord
Frans Houwen, Tjeerd Hiddema, Gert-Jan Janssen, Rieky Sturme, Marleen Wijnen en alle andere deelnemers
van het BLKE.

Bijlage: open brief aan de pers.
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Belofte maakt schuld!
Wethouder Beurskens luistert niet en trekt zijn eigen plan.
Dat ons gemeentebestuur haar eigen plan trekt zijn we gewend. Je staat immers ergens voor en wilt dan
graag zaken voor elkaar krijgen. Toch is het als volksvertegenwoordiger belangrijk om op te komen voor de
belangen van je inwoners door hen te informeren en te raadplegen, met ze in discussie te gaan om
vervolgens indien nodig compromissen te sluiten. Ook als die niet helemaal stroken met de eigen plannen.
Wethouder Beurskens luistert niet en gaat voor zijn eigen plan. Wat drijft deze wethouder? Maar nog
belangrijker: wie stopt deze wethouder?
Na de massale boskap in Kronenberg ten gunste van de paardenindustrie, want dat is het inmiddels geworden,
waren en zijn wij het zat. Onze gemeente ‘vergat’ te communiceren dat 6,6 (!) hectare goudgroene natuur
werd weggehaald en hoopte dat we als inwoners van Kronenberg en Evertsoord dit wel zouden slikken. Naast
de bomenkap kan ook Toverland vrijuit haar gang gaan. Bedrijven in dit gebied hoeven zich blijkbaar niets aan
te trekken van omwonenden en hun belangen. Dat lijkt ook te gelden voor onze gemeente, het economisch
belang staat steeds voorop.
Om tegengas te bieden aan de expansiedrang van onze gemeente, in het bijzonder wethouder Beurskens,
hebben wij het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord (kortweg BLKE) opgericht. Er volgden
gesprekken, openlijke excuses, beloftes voor een betere samenwerking en het betrekken van inwoners bij de
plannen en uitvoering daarvan in de toekomst. Want ja, onze gemeente vindt burgerparticipatie een belangrijk
thema! Een prima uitgangspunt om met elkaar in woord en daad verder te gaan vond het BLKE.
Echter in de praktijk komt hiervan niets terecht. Beurskens, zegde in het eerste overleg met BLKE (september
2020) toe om de afgesproken gesprekcyclus tussen Toverland en Grandorse/ECdP met de inwoners van
Kronenberg en Evertsoord te hervatten. Maar niet alleen dat, wethouder Beurskens zou er persoonlijk op
toezien dat dit daadwerkelijk zou gebeuren. Het is nog steeds wachten op de hervatting van het gesprek met
Grandorse/ECdP, ondanks herhaalde pogingen door BLKE. We weten inmiddels wel dat een voormalig
werknemer nu als interim manager de organisatie ter hand gaat nemen.
Daarnaast blijkt dat de verplichte compensatie van het gekapte bos niet in directe verbinding met de nu nog
bestaande Kronenbergse bossen wordt aangelegd, zoals Beurskens eerder beloofde, maar in de achtertuin van
Grandorse, ECdP en de Zuringspeel. Met andere woorden de veroorzaker van de schade wordt beloond met
prachtig nieuw aangelegde natuur, terwijl de inwoners van Kronenberg en Evertsoord het nakijken hebben.
Zelfs de belofte om een perceel dat direct aan de bossen ligt in november 2020 aan te planten wordt niet
nagekomen. De stikstofcrisis zou daarvan de oorzaak zijn, maar ook daarbij zetten we inmiddels onze
vraagtekens.
Als sluitstuk van het niet nakomen van gemaakte afspraken lezen we uit de krant dat de gemeente en
Toverland een pilot hebben ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een
pilot voor een nieuwe procedure voor een bestemmingsplan van 66 hectare om zo meer speelruimte te bieden
aan Toverland. Dit lezen we terwijl we als BLKE samen met Toverland en gemeente in een bemiddelingstraject
zitten. Een traject, waarin met geen woord is gesproken over deze pilot, terwijl een open en eerlijk gesprek met
wederzijds respect voor elkaars belangen het uitgangspunt was. Opnieuw wordt ons vertrouwen ernstig
geschaad.
Kosten noch moeite worden gespaard om Toverland en Grandorse/ECdP te faciliteren; voor de inwoners van
Kronenberg en Evertsoord rest de overlast. In ieder geval trekt wethouder Beurskens zich niets aan van fouten
uit het verleden en van uitspraken en beloften die hij zelf doet, noch van de leefbaarheid in Kronenberg en
Evertsoord en het welzijn van de burgers.
Wij zien graag dat de gemeente zich niet alleen beperkt tot het volgen van procedures, maar zich actief inzet
voor behoud en verbetering van de leefbaarheid.
Namens het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord,
Frans Houwen, Tjeerd Hiddema, Gert-Jan Janssen, Rieky Sturme, Marleen Wijnen en andere deelnemers BLKE
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