1e verslag meedenkgroep
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Aanwezig:

3-12-2018
19.00 uur
Muldersweg 11, Velden, kantoor BioVerbeek
Lei Geelen, John Haanen, Jev Kuznetsov, Huub van Lipzig, Fons Verbeek, Leo Verbeek,
Peter Deriks, Niek Verheijen
-

Afwezig:
Opening:

Fons bedankt iedereen voor zijn komst.
Voorstelronde:
•

•

•

•
•

•
•
•

•

Peter Deriks, namens Viduro: omgevingsmanagement en communicatie. Rol als
gespreksleider. Peter is als gespreksleider de voorzitter van de meedenkgroep en begeleidt
de bijeenkomst inhoudelijk en verzorgt de agenda.
Lei Geelen: Lei heeft zich aangemeld als buurtbewoner. Lei is oud-voorzitter van de
buurtvereniging (deze vereniging is nu alleen nog actief met Sint-Maarten en bbq). Lei zit
erbij omdat hij bang is dat de verstandhouding niet goed gaat in de buurt. Hij vindt het
belangrijk dat de mensen naar elkaar willen luisteren. Het zal niet lukken om iedereen 100%
zijn zin te geven, maar het is wel belangrijk om samen tot een oplossing te komen.
John Haanen: John heeft zich aangemeld als buurtbewoner en woont aan de beoogde
uitvalsroute. John is geen voorstander van tegen zijn, wel om samen tot een oplossing te
komen. Goed kijken hoe het nu is, hoe het wordt is belangrijk. Zit voor zichzelf,
aanspreekpunt voor de buurt en Verbeek.
Jev Kuznetsov: Jev heeft zich als voorzitter van Vereniging Mooi Schandelo aangemeld voor
de meedenkgroep. Jev vertegenwoordigd de bij de vereniging aangesloten buurtbewoners.
Huub van Lipzig, buurtbewoner en woont aan de beoogde uitvalsroute. Huub is ook
betrokken bij de dorpsraad in Velden maar zit vandaag aan tafel op eigen titel. Huub is
benaderd door Leo om deel te nemen aan de meedenkgroep.
Fons Verbeek: namens BioVerbeek
Leo Verbeek: namens BioVerbeek
Niek Verheijen: medewerker BioVerbeek. Niek zal zorgdragen voor de verslaglegging. De
notulen zullen na goedkeuring van alle leden van de meedenkgroep gepubliceerd worden op
de website van BioVerbeek.
Verdere opmerkingen nav de voorstelronde:
o Buurtvereniging is niet meer actief, deze is volgens Jev uit elkaar gevallen rondom de
tijd van de vergunningsaanvragen rondom de houtgestookte WKK in 2010.
o

•

Vereniging Mooi Schandelo bestaat sinds 2010. De vereniging heeft tot doel de
natuur en leefbaarheid in Schandelo te bevorderen en beschermen. Gezien recente
ontwikkelingen die belastend kunnen zijn voor de leefomgeving is de vereniging
weer meer actief geworden.
o Er zijn nog twee mensen benaderd, deze wilden vanwege persoonlijke redenen niet
deelnemen aan de meedenkgroep.
Wie missen we in de meedenkgroep? De meedenkgroep is opgericht met als doel om de
wensen, belangen en ideeën van de buurtbewoners bespreekbaar te maken. Het doel was
om ongeveer 8 mensen te verzamelen. Een aantal personen zijn genoemd om eventueel uit
te nodigen om ook deel te nemen aan de meedenkgroep:

o

o
o

o

Jev wil graag het volgende overleg iemand meenemen van de belangencommissie
van Mooi Schandelo. Dit zal een persoon zijn die de volgende overleggen ook
aanwezig is, er wordt dus niet gewisseld van personen binnen de meedenkgroep.
Jev wil graag dat iemand van de gemeente aanschuift. BioVerbeek zal dit opnemen
met de gemeente.
Huub, John en Leo hebben nog een aantal namen genoemd die benaderd kunnen
worden. Opmerkingen van John hierbij zijn dat hij graag ook andere ondernemers of
jonge mensen uit Schandelo wil laten aanschuiven.
Lei heeft nog een toelichting gegeven rondom de bewoning door particulieren in een
agrarisch gebied. Particulieren mensen zijn in het verleden in agrarische woningen
komen wonen, deze woningen zijn daarmee, al dan niet gedoogd, daarna veranderd
van een agrarische bestemming naar een plattelandswoning. De mening van Lei is
dat niet vergeten mag worden is dat men in een agrarisch gebied woont waarin
agrariërs de ruimte moeten hebben en krijgen om te ontwikkelen.

Rol van Van Lipzig:
BioVerbeek is samen met Loonbedrijf Van Lipzig het project aangegaan. Gaandeweg is het belang van
BioVerbeek groter geworden. BioVerbeek en Van Lipzig hadden eerst voor ogen dat de aanvoer van
biomassa geheel door Van Lipzig geregeld kon worden. Gedurende het project bleek dat voor de
benodigde biomassa ook andere partijen betrokken moesten worden. Hierdoor is BioVerbeek in
contact gekomen met Hofmans/ Emons, deze partij zal hoogstwaarschijnlijk de toeleverancier van de
biomassa worden. Tevens komt de investering voor rekening en risico van BioVerbeek en niet van
Van Lipzig.
Verwachtingen:
De verwachting van de meedenkgroep is dat de personen in de meedenkgroep een antennefunctie
vervullen. Op deze manier blijft de meedenkgroep op de hoogte van de wensen, belangen en ideeën
van de buurtbewoners. Maar ook de persoonlijke mening van de personen in meedenkgroep is van
belang. Peter vraagt als voorzitter aan de mensen positief kritisch te zijn, zodat we samen met de te
bespreken thema’s verder komen. Respect voor elkaar is hierin belangrijk. Het doel van de
meedenkgroep is om ten alle tijden een gezamenlijk belang te behartigen met eventueel
persoonlijke/gezamenlijke standpunten uit de buurt. BioVerbeek hoort graag ideeën, advies en
aanbevelingen. Op deze manier kan BioVerbeek bijvoorbeeld thema’s aanhangig maken bij de
gemeente. (Personen uit) De meedenkgroep mogen dit ook zelf doen. Het is belangrijk om in
ogenschouw te nemen dat de aanbevelingen/adviezen niet altijd opgevolgd kunnen worden omdat
deze wellicht niet binnen het bedrijf inpasbaar zijn (hetzij strategisch, financieel, enz.).
Publicatie op de website:
Graag wil BioVerbeek de verslagen van de besprekingen met de meedenkgroep delen met andere
belanghebbende. Dit wil BioVerbeek graag via de website doen waar reeds vermeld wordt naar
actuele bedrijfsontwikkelingen (https://www.bioverbeek.nl/content/Bedrijfsontwikkelingen). De
groep stemt ermee in dat de namen van de meedenkgroep op de website worden gepubliceerd,
ieder met hun titel zoals benoemd in de voorstelronde.
Jev zijn zorg is dat er informatie gefilterd wordt en dat de groep als promo wordt gebruikt. Zoals
eerder vermeld is de afspraak dat het verslag pas na een akkoord van alle leden van de
meedenkgroep openbaar wordt gemaakt.

Status van het project:
Principeverzoek is in november 2017 ingediend bij gemeente. Gemeente heeft in juli 2018 het
principeverzoek positief beantwoord mits er voldaan wordt aan een aantal kaders. Voorlopig staat er
een afspraak ingepland op donderdag 13 december met gemeente Venlo en provincie Limburg. Op
dit moment is nog steeds de vraag wie bevoegd gezag is en wie in het verdere proces dus betrokken
moet worden, dit wil BioVerbeek tijdens het gesprek op de 13de helder krijgen. Als dit helder is kan
BioVerbeek afstemmen welke benodigde onderzoeken gestart moeten worden zodat uiteindelijk het
definitieve plan ingediend kan worden bij de juiste instantie, hetzij de gemeente of provincie.
Jev vraagt of hij de stukken zoals het principeverzoek en de beslissing van de gemeente Venlo mag
ontvangen. Vereniging Mooi Schandelo heeft deze gegevens ook reeds via een WOB-verzoek
opgevraagd. BioVerbeek zal de gegevens zelf aanleveren bij Jev / Vereniging Mooi Schandelo.
Eventuele privacygevoelige of bedrijfsvertrouwelijke informatie zullen uit het document verwijderd
worden.
John: er gaan vragen rond of Ger Koopmans, gedeputeerde provincie Limburg en zwager van Fons
een rol hierin heeft. Klopt Ger Koopmans is een zwager maar speelt geen rol in de Biomeiler. Ook
BioVerbeek moet zich aan wet- en regelgeving houden.
Jev geeft aan dat hij niet is meegenomen in het proces hoe tot de beslissing voor de bouw van een
Biomeiler is gekomen. Jev stelt de vraag waarom rond 2010 de Biomeiler ook als optie bestond, maar
volgens Jev destijds als slechtste optie uit de bus kwam wegens verkeerstoename. Aanvullend;
waarom is de Biomeiler volgens BioVerbeek nu de beste optie?
Te behandelen thema’s bij volgende bijeenkomsten:
1. Voorstel van Lei voor nieuw aan te leggen weg.
2. Mogelijkheden om het bedrijf te verduurzamen met minimale impact voor de omgeving, met
bijvoorbeeld aardwarmte.
Volgens Jev moeten we beginnen bij de bron, namelijk het verduurzamen van het bedrijf
middels bijvoorbeeld aardwarmte. Jev is het niet eens met Lei zijn oplossing. Jev geeft aan
dat verbetering van de weg alleen in de toekomst meer bewegingen veroorzaakt.
Huub: een weg sec als uitvalsweg voor BioVerbeek is niet de optie. Er zijn nog meerdere
bedrijven in de buurt die ontwikkelingen doormaken.
Discussie of infra wel of niet goed is op dit moment. Volgens Jev wel. Volgens John niet.
Volgens Huub is het wellicht een idee dat Vereniging Mooi Schandelo samen met BioVerbeek
een verkeersmeting wil aanvragen bij gemeente Venlo. Volgens Jev voegt dit niets toe. Jev
vraagt of BioVerbeek de huidige infra voldoende is voor de huidige situatie: Leo: ja
3. Geur en geluid
4. Belasting op de natuur (Natura 2000 gebieden)
Niet als vervolgstap:
John: Toekomst BioVerbeek: Hoe straks verder als Jac/Leo uittreden en wellicht in een verdere
toekomst Fons? Deze vraag is al eerder gesteld en ook beantwoord op de website van BioVerbeek
Communicatie met de buurt:
Op dit moment is BioVerbeek al in communicatie met de buurt middels de volgende kanalen:
•
•
•

Avonden
Website
Meedenkgroep

Zijn er andere ideeën dan hoort BioVerbeek het graag.

Volgende bijeenkomsten:
•
•

Waarom de Biomeiler: dit onderwerp hebben we zelf de hand in. Hier kunnen we snel op
terug komen, voorstel is om dit in de volgende vergadering te bespreken.
Infra: naar aanleiding van het gesprek op 13 december met de gemeente. Beleggen in een
meedenkgroep.

Rondvraag:
•

Jev: op welke termijn verwacht BioVerbeek een vergunningsaanvraag in te dienen? Hij wil
niet verrast worden zoals bij de uitbreiding van de kas. Toegelicht, zoals ook op de
informatieavond bij ’t Wapen van Velden, dat die communicatie niet goed gelopen is omdat
BioVerbeek de focus had op de Biomeiler. Vooralsnog is het nog niet te bepalen hoe de
tijdslijn eruit ziet. Als BioVerbeek helderheid heeft over het proces zal dit gecommuniceerd
worden.
Volgens Jev heeft men vooral moeite met uitbreiding kas doordat hierdoor meer verkeer
komt en dat hier de energievoorziening niet in meegenomen is (dus moet de Biomeiler dan
nog verder vergroot worden?). Leo en Fons zijn van mening dat er niet meer
vrachtbewegingen bij de Biomeiler komen als de kassen eventueel uitgebreid gaan worden.
De Biomeiler zal een bepaalde capaciteit hebben waarmee we de huidige kassen en, door
optimalisatie van processen, eventuele uitbreidingen mee verwarmt kunnen worden. Niek: is
de huidige plek van het overleg, kantoor BioVerbeek, akkoord voor iedereen? Ja

Volgende overleg: 14 januari om 19.00 uur, onderwerp: waarom de Biomeiler?
Verbeterpunten volgens de groep:
Jev wil graag na het overleg ook informeel kunnen napraten om zo de persoonlijke band ook goed te
houden binnen de groep. Dit is als goede toevoeging ervaren en ook direct uitgevoerd na het eerste
overleg.
Peter bedankt iedereen voor de openheid en input deze avond.

Actiepunten:
•
•
•
•
•
•

Deelnemers en rol vermelden op de website van BioVerbeek (Viduro)
Extra persoon benaderen voor de meedenkgroep uit de belangencommissie van Vereniging
Mooi Schandelo (Jev)
Principeverzoek en beslissing Gemeente Venlo versturen (Niek)
Overig genoemde mensen benaderen voor de meedenkgroep (Niek)
Persoon vanuit de gemeente Venlo uitnodigen voor de meedenkgroep (BioVerbeek)
Voorbereiding meedenkgroep d.d. 14 januari 2019 (BioVerbeek)

