
Hoogedelgestrenge Dames/Heren, 
 
Bij deze stel ik, ir. H.K. Vijverberg, directeur van de Stichting Milieufederatie Limburg, namens: 
 
1. Stichting Milieufederatie Limburg, gevestigd te Roermond; 
2. Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, gevestigd te Roermond 
 
beroep in tegen het besluit van Provinciale Staten van Limburg d.d. 21 februari 2003, betreffende de 
POL-aanvulling Provinciaal economische kerngebied St. Joost. 
 
INLEIDING 
 
Bij besluit d.d. 19 november 2002 is door Provinciale Staten van Limburg de ontwerp POL-aanvulling 
Provinciaal economisch kerngebied St. Joost vastgesteld. De Stichting Milieufederatie Limburg heeft 
hiertegen bedenkingen ingediend d.d. 19 december 2002 (zie bijlage 1). Het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg heeft d.d. 17 december 2002 eveneens bedenking hiertegen ingediend (zie 
bijlage 2). 
 
Bij besluit d.d. 21 februari 2003 is door Provinciale Staten van Limburg de POL-aanvulling Provinciaal 
economisch kerngebied St. Joost vastgesteld. De Stichting Milieufederatie Limburg en het Natuur 
Historisch Genootschap Limburg stellen bij deze gezamenlijk beroep in tegen dit besluit. 
 
GRONDEN BEROEP 
 
Wij tekenen beroep aan tegen: 
 
1) de keuze van de locatie, en; 
2) de aangegeven uiterste buitengrens voor het voorziene provinciaal economische kerngebied St. 
Joost, zoals aangegeven op plankaart 2 van de betreffende POL-aanvulling. 
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Ad 1. LOCATIEKEUZE. 
In de plantekst van de POL-aanvulling staat op pagina 21 (par. 3.5 Ecologisch veldonderzoek) 
vermeld dat het ecologische veldonderzoek heeft aangetoond dat in het zuidwestelijk deel bij het 
Julianakanaal onder andere de kamsalamander (Triturus cristatus) is aangetroffen. U stelt dat dit 
gebied geen onderdeel uitmaakt van de alternatieven.  
 
Reeds in ons bezwaarschrift hebben wij vermeld dat wij aanleg van een nieuw bedrijventerrein ten 
noorden van het huidige bedrijventerrein 'De Loop' bezwaarlijk vinden. Dit in verband met de 
aanwezige natuurwaarden in het gebied tussen 'De Loop' en de kern Berkelaar. In onze bedenkingen 
hebben wij aangegeven dat wij van mening zijn dat in het milieuonderzoek slechts een beperkt aantal 
planten en dieren zijn onderzocht. Voor de volledigheid hadden wij bij de bedenkingen een uitgebreide 
inventarisatie van de aanwezige planten en vogels bijgevoegd. In de 'Nota bestuurlijke reactie op de 
bedenkingen en adviezen' wordt niet ingegaan op dit onderdeel van onze bedenkingen. 
 
De kamsalamander is één van de soorten die sterk is bedreigd en die krachtens de Europese 
Habitatrichtlijn en de Flora- en faunawet strikt is beschermd. Wij zijn van mening dat de 
kamsalamanderpopulatie wel onderdeel uitmaakt van het gebied waar nu het nieuwe bedrijventerrein 
is gepland (tussen De Loop en Berkelaar). 
 
Ons is uit de door de provincie Limburg aangeleverde informatie niet gebeleken dat er onderzoek is 
verricht naar de actuele ligging en de omvang van het totale leefgebied van de aanwezige 
kamsalamanderpopulatie. De vondsten die zijn vermeld in het ecologisch veldonderzoek hebben 
alleen betrekking op de voortplantingsplaatsen. Buiten het voortplantingsseizoen leeft de volwassen 
kamsalamander op het omringende land. Ook juveniele en onvolwassen dieren zwermen uit. Deze 
zijn zelfs gedurende de eerste twee tot drie jaar vrijwel uitsluitend aanwezig in de landbiotoop. Uit 
onderzoek is bekend dat de actieradius van de dieren kan oplopen tot 500 – 800 meter (of meer). 
 
Bovenstaande betekent dat Alternatief 1 van het Provinciaal economische kerngebied St. Joost naar 
onze mening wél onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de kamsalamander. Gezien het feit dat 
deze soort is vermeld in de Europese Habitatrichtlijn tekenen wij beroep aan tegen de locatiekeuze. 
 
Ad. 2. UITERSTE BUITENGRENS.  
 
Aangezien de ligging van het zomer- en winterleefgebied van de kamsalamander niet is bepaald 
tekenen wij beroep aan tegen de uiterste buitengrens van het zuidwestelijk deel van het voorziene 
bedrijventerrein, zoals aangegeven op plankaart 2 van de POL-aanvulling. 
 
Hoogachtend, 
Stichting Milieufederatie Limburg, 
mede namens Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, 
 
 
 
ir. H.K.. Vijverberg – directeur 


