3e verslag meedenkgroep
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Aanwezig:
Afwezig:

25-2-2019
19.00 uur
Muldersweg 11, Velden, kantoor BioVerbeek
Lei Geelen, John Haanen, Huub van Lipzig, Wiel van Bergen,
Roel Lommen, Fons Verbeek, Leo Verbeek, Peter Deriks, Niek Verheijen
-

Opening/Kennismaking
Fons heet iedereen welkom.
Actiepunten vorige keer
Zie het verslag van de vorige keer. De actiepunten komen in onderstaand verslag aan bod
Verslag vorige keer
Opmerkingen:
Actiepuntenlijst toevoegen. Bladzijdenummering toevoegen.
BioVerbeek vraag iedereen om te reageren op de vraag of het verslag akkoord is. Het verslag wordt
akkoord bevonden.
Bijpraten ontwikkelingen
Planning:
De planning ligt op dit moment nog bij gemeente, de gemeente zal deze week (uiterlijk 1 maart)
terugkomen op de formatie van een projectgroep. De projectgroep van de gemeente moet de
planning vervolgens goedkeuren. Hierna zal deze besproken worden in de meedenkgroep.
Artikel Dagblad de Limburger:
Op 25 januari heeft een artikel in Dagblad de Limburger gestaan wat gebaseerd is op oude gegevens
uit het principeverzoek wat is ingediend in november 2017. De desbetreffende journalist had op 24
januari contact opgenomen met BioVerbeek. BioVerbeek heeft gevraagd om 25 januari terug te
bellen. De journalist heeft dit niet afgewacht en heeft het artikel direct geplaatst. Jev heeft 24 januari
ook kenbaar gemaakt bij BioVerbeek dat hij was benaderd door de journalist. BioVerbeek heeft
middels mail en een Whatsapp-bericht op het artikel gereageerd richting de buurtbewoners. De
reactie is ook te lezen op de website van BioVerbeek.
Presentatie Dorpsraad:
18 februari heeft BioVerbeek (Fons en Leo) een presentatie gegeven aan de Dorpsraad Velden, naast
het bestuur en de leden was contactfunctionaris Pieter van de Rijdt van de gemeente Venlo
aanwezig. Hij was verrast over de openheid van communicatie. Volgens Huub van Lipzig, ook lid van
de Dorpsraad Velden was het een mooie presentatie, maar er blijven ook vragen over. Zorgen zijn er
over infra en vervoer over de Heideweg.
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Gesprek Vereniging Mooi Schandelo (VMS):
13 februari heeft BioVerbeek (Fons en Leo) een gesprek gehad met Jev Kuznetsov (voorzitter VMS)
en Wendy Duijvesteijn (lid VMS), namens VMS. Dit naar aanleiding van de vorige vergadering van de
meedenkgroep waarin Jev aangaf niet tevreden te zijn over meedenkgroep.
Op verzoek van VMS is Peter Deriks hier niet bij aanwezig geweest. Het doel van het gesprek voor
BioVerbeek was het aan tafel houden van VMS bij de meedenkgroep. Wisselend voorzitterschap,
wisselend notuleren en toevoeging van meerdere personen namens VMS bij de meedenkgroep
behoorde tot de mogelijke opties om dit te verwezenlijken.
VMS geeft aan dat de Biomeiler een mooi initiatief is maar niet op deze locatie. Volgens VMS
impliceert deelnemen aan de meedenkgroep dat men achter dit project staat. Dit wil VMS niet,
vandaar dat ze uit de meedenkgroep stappen. BioVerbeek heeft allerlei buurtgenoten uitgenodigd,
ook kritische mensen. VMS wil wel in contact blijven en waarderen de openheid van BioVerbeek tot
nu toe. BioVerbeek is van mening dat VMS op basis van de verkeerde argumenten uit de
meedenkgroep start.
BioVerbeek wil graag in gesprek blijven met VMS en haar leden. BioVerbeek heeft dan ook door
middel van een mail aan het bestuur van VMS, alle leden uitgenodigd voor een toelichting. Beide
voorgestelde data kon het bestuur niet. BioVerbeek heeft vervolgens een aantal datavoorstellen
vanuit VMS gevraagd.
In een bericht vanuit VMS aan de meedenkgroep d.d. 20-2-2019 staat vermeld: “De meedenkgroep is
erop gericht om mee te denken op welke manier de plannen rondom de Biomeiler op een goede
manier gerealiseerd kunnen worden.” Hier heeft John op gereageerd dat hij dit niet onderschrijft.
Oproep Peter aan leden: blijf kritisch. Hiervoor zitten we juist bij elkaar.
Wiel: Jammer dat Jev/VMS niet meer betrokken is bij de meedenkgroep. Is BioVerbeek niet te
standvastig wat betreft de keuze voor de Biomeiler? Voor hem is de Biomeiler ook nog niet “heilig”.
Wil BioVerbeek niet te snel gaan? Wellicht als er voordelen voor de buurtbewoners kenbaar zijn dat
mensen “het gaan zien”. (Participatiemogelijkheden staan later op de agenda.) Wiel heeft het gevoel
dat hij helemaal niet zo ver weg staat van Jev zijn zienswijze.
Lei: we moeten voor ons zelf kunnen zeggen: wij hebben er alles aan gedaan om in gesprek te
blijven. Lei: is het standpunt van VMS inzake huidige stand van zaken van infrastructuur ook een
gedeeld standpunt van de leden van VMS? Dit is een vraag die VMS zou moeten beantwoorden.
Leo & Fons: naar aanleiding van het gesprek met Jev en Wendy; volgens hun wel.
Wiel heeft dit gevoel ook.
Vraag Peter: Wat vindt de groep ervan?
John is het daarover eens. Hij denkt ook dat verbeterende infra een aantrekkende werking kan
hebben omdat het gebied interessanter wordt voor bedrijven.
Roel: we moeten ook kijken naar wat al vergund is. Als de 17 ha aan de overzijde van BioVerbeek
morgen vol wordt gebouwd is er nog een groter probleem.
Fons: BioVerbeek vindt het vooral belangrijk dat de veiligheid verbeterd wordt.
Conclusie: men is bang voor toenemende verkeersaantrekkingen door verbetering van infra.
Echter is er nog een ander discussiepunt: de veiligheid.
John ziet ook meer fietsers door toenemend toerisme/recreatie.
Lei: We moeten ook letten op het woongenot van de mensen die aan de weg wonen.
Leo: Is van mening dat een andere tuinder zich niet tegen laat houden door de staat van de weg.
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Roel: een betere weg zorgt ook voor meer sluipverkeer tussen Trefcenter en Lomm.
John: is het een mogelijkheid om de Biomeiler ergens anders plaatsen?
Fons: hier hebben we zelf ook naar gekeken. De aanleg van leidingen voor transport van warm en
koud water is erg duur. Ook als we een grotere Biomeiler zouden bouwen waarmee we andere
kassen/gebouwen kunnen verwarmen is het financieel moeilijk haalbaar.
John: naar aanleiding van Lei zijn opmerking dat we er alles aan gedaan moeten hebben. Moeten we
bewust de mensen de notulen toesturen dat ze geïnformeerd blijven?
Idee Roel: kenbaar maken op de app-groep dat het verslag op de website staat.
Conclusie: het staat op de website en dit is bekend bij de omgeving.
Participatiemogelijkheden
Wiel heeft een analyse gemaakt, hierin is de beleving van de buurt in kaart gebracht. Onderdelen in
de analyse zijn.
Duurzaamheid/natuur
Reductie CO2
Bijdrage aan kringloop
Uitstoot N2O/Methaan/NOX/NH3
Veiligheid
In geding (volgens Wiel kost de aanleg van een fietspad € 500.000)
Directe beleving
Omgeving/Overlast
Geuroverlast
Geluidoverlast
Horizonvervulling (John: is het een mogelijkheid om de Biomeiler onder de grond te
plaatsen?)
Bijkomstig/bijproducten
Warmtenet voor bewoners
Zonne-energie via dak Biomeiler
Compost
Wiel: kunnen we wat met bovenstaande punten om deze op “groen” licht te krijgen voor de buurt?
Volgens Wiel is ondiepe aardwarmte een betere optie. Hier is volgens hem subsidie op te verkrijgen
en is de beleving rondom ondiepe aardwarmte in de buurt positiever ten opzichte van de Biomeiler.
Volgens BioVerbeek is ondiepe aardwarmte niet haalbaar. Wiel is hier niet van overtuigd. BioVerbeek
zal dit in het volgende overleg uitgebreider toelichten.
John: kunnen we van Schandelo de eerste energie-neutrale buurt van Nederland maken? Door
bijvoorbeeld zonnecollectoren te plaatsen op de te koop staande grond waar nu aan de noordzijde
van de Muldersweg kassen geprojecteerd zijn. Bijkomend voordeel: er blijft een deel van een
kasuitbreiding van 17 ha weg.
John: Hoe denkt iedereen over de Biomeiler?
Peter: is het alleen de Biomeiler of zijn het meerdere dingen zoals natuur/veiligheid/infra?
Wiel: is er nog ruimte vanuit BioVerbeek of staat de Biomeiler als een paal boven water?
Fons: wat betreft punten die Wiel benoemd kunnen we zeker praten. Wat betreft ondiepe
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aardwarmte: hier heeft BioVerbeek veel onderzoek/geld aan gespendeerd en is vanwege
verschillende redenen afgevallen. Zoals eerder afgesproken zal BioVerbeek dit in de volgende
bijeenkomst toelichten. Naast ondiepe aardwarmte zullen ook de zonnecollectoren, Biomeiler en
houtstook aan bod komen.
Vervolgstappen als dit gedaan is: overige items aanpakken, zoals:
•
•
•
•

Infra
Veiligheid
Woongenoot
Participatie

Roel: direct ook deze punten meenemen in de uitleg van de alternatieve route.
Voorstel Lei alternatieve route
Naar aanleiding van voorgaande discussie is dit punt voor nu nog niet aan de orde. Dit onderdeel
wordt verschoven naar een volgend overleg.
W.V.T.T.K.
Roel: wat als we de alternatieve route van Lei hebben en ’s nachts aangeleverd wordt?
Huub: er rijden extra lange vrachtauto’s door Schandelo. Hij maakt zich hier zorgen over.
Huub: is er straks geen tekort aan champost als iedereen dit gaat verwerken? Hierbij wordt
gerefereerd naar een artikel in Dagblad de Limburger. Dit betreft een bedrijfsrisico voor BioVerbeek,
echter is er nog steeds een overschot aan champost, andere vormen van energie brengen ook risico’s
met zich mee. Tevens is de Biomeiler ook te “voeden” met andere biomassa.
Lei: opmerking over Jev inzake dat iemand/bepaalde personen het mogelijk hebben gemaakt dat hier
een glastuinbouwconcentratiegebied is gekomen is hem niet helder. Hier kunnen we alleen over
gissen wie hier bedoeld wordt gezien de afwezigheid van Jev.
Wiel: kijken op de locatie om een beeld te krijgen waar de beoogde Biomeiler is gesitueerd. Is dit
mogelijk? Ja, doen we volgende keer, start 18.30 uur.
Fons: is benaderd door journalist van de milieufederatie. Ze zullen ook VMS benaderen.

2019-01-14 & 201902-25

Actielijst
Onderwerp
Wie
Volgende overleg om
Iedereen
18.30 uur starten,
verzamelen op
beoogde locatie
Energiealternatieven
BioVerbeek
bespreken, vooraf
informatie naar leden
versturen
Doorkijk in planning
BioVerbeek
maken

2019-01-14 & 201902-25

Wat kunnen we op het
gebied van infra,

Datum
2019-02-25

2019-02-25

Iedereen

Deadline
2019-03-26

2019-03-26

2019-03-26
Na akkoord provincie
en gemeente
Na overleg 2019-03-26
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2019-01-14 & 201902-25
2019-02-25

natuur, delen van
energie naar de
buurt?
Alternatieve route Lei
bespreken
Notulen maken en
versturen ter
goedkeuring

Lei Geelen

Na overleg 2019-03-26

BioVerbeek

2019-03-26
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