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* Uit Plan van Aanpak dat door college is vastgesteld d.d. 31 maart 2020  Planning is tijdens proces bijgesteld. 

* 

zomer 2021 nader te bepalen 
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Meedenken 

Meewerken 

Meebeslissen 

Meedoen 



Waarover hebben we raad tot nu toe geïnformeerd? 

23.05.2019 Besluit Raad 

Met pilot haalbaarheid mogelijke bedrijfsvestiging voor 
fam. Voncken binnen Trintelen of directe omgeving 
breed onderzoeken. 

Bestaande bedrijfslocatie wordt gesaneerd, her 
bestemd en overtollige bedrijfspanden gesloopt 

Amendement met diverse voorwaarden 

02.09.2019 RIB 

4 juli 2019 overleg provincie. Middelen alleen beschikbaar voor 
ontwerpend onderzoek en een andere proces kosten 

8 juli 2019 wethouder met fractievoorzitters: 

- In beginsel zoeken naar bedrijfsvestiging in of rond Trintelen niet 
uitsluitend in eigendom fam. Voncken (amendement 23 okt) 

- Een bedrijfsvoering op grote afstand dan wel een bedrijventerrein is 
niet bedoeld 

- Opdracht aan P2 om PvA te ontwikkelen waarin betrokken partijen 
samen aangeven hoe pilot vorm en inhoud krijgt 

- 

01.04.2020 RIB 

Plan van Aanpak aangeboden: 

- Uitgangspunten & mogelijke spelregels 

- Wijze van participatie per fase 

- Ook inwoners en ondernemers die vanuit andere invalshoeken 

geïnteresseerd zijn 

- Zo breed mogelijk afspiegeling van de gemeenschap in het proces 

- P2 opdracht PvA verder uit te voeren 

- Terugkoppel momenten aan de raad 

05.11.2020 RIB 

Voortgang: vertraging door Corona en meer tijd voor opstellen 

bedrijfsvisie door ondernemer 

07.01.2021 RIB 

Geïnformeerd over: 

- uitgewerkte visie initiatiefnemer 

- resultaat expertmeeting tbv stap 1:  

• bedrijf is bewust bezig met innovatie en het behouden en toevoegen 

van waarde aan omgeving op verschillende thema’s 

• visie voorbeeld voor andere jonge agrariërs in Zuid-Limburg 

• Zorgvuldige en duurzame wijze omgegaan met omgeving en willen 

investeren in robuuste toekomst 

- Door college vastgestelde Uitgangspunten notitie met bijbehorende 

afwegingscriteria voor transparant en inzichtelijk proces (locatiekeuze en 

schetsontwerp; dynamisch document), en akkoord voor start processtap 2. 

dd 5 januari 201  

27.05.2021 RIB 

SVZ voortgang,  vervolgproces stakeholderbijeenkomsten 

zoveel mogelijk digitaal en uitnodiging 1 juni als bijlage  

23.05.19 02.09.19 01.04.20 
07.01.21 

25.05.21 05.11.20 



Invulling ‘ateliers’ 

1.10.2020 expertmeeting (digitaal) 

- Toetsing visie op houdbaarheid 

- Waardevolle input voor verrijken visie om scherper 
te krijgen naar toekomstbestendige visie 2.0 

Deelname: adviseur LLTB, adviseur biologische landbouw, 
innovator Brightland Campus, NL Zuid Limburg, Visit Zuid-
Limburg  

01.06.2021 belangenorganisaties (digitaal) 

- Wij informeren u 

- Samen visie doorleven en presentatie resultaat 

locatieonderzoek. 

- Suggesties ophalen voor aanvullingen 

afwegingscriteria en  locatieonderzoek. 

Deelnemers uit: Kwaliteitscommissie Limburg, Limburgs 

Landschap, NL Zuid-Limburg, Milieu federatie, LLTB, 

collegaboer, Prov.Limburg, gemeente Voerendaal, 

buurtverenigingen Trintelen en Mingersborg 

 
09.07.2021 belangenorganisaties (digitaal)  

- Terugkoppeling meegegeven aandachtspunten digitaal) 

22.07.2021 avond voor direct omwonenden (Trintelen en 

Mingersborg) in 3 tijdslots (op locatie initiatiefnemer) 

- Toelichten visie, afwegingscriteria en resultaten 

locatieonderzoek 

- Stilstaan bij zaken die bewoners het meeste aanspreken 

- Informeren over vervolgproces 

- Reacties ophalen en verwerken in beslisdocument 

Deelname: ongeveer 43 aanwezigen. 

07.07 2020 kernteam 

- Bedrijfsvisie 1.0: toetsing visie op houdbaarheid 

Deelname: HAS studenten en Kernteamleden 

 

07.07.20 10.10.20 01.06.21 09.07.21 22.07.21 

T.b.v. processtap 1 T.b.v. processtap 1 T.b.v. processtap 2 T.b.v. processtap 2 T.b.v. processtap 2 

Een aantal deelnemers  hebben 

tijdens het 3e slot kenbaar 

gemaakt behoefte te hebben aan 

een plenair gesprek. Hieraan is 

(deels) tegemoet gekomen. 

Hierdoor is de opzet van dit slot 

niet tot zijn recht gekomen, 

waardoor niet alle aanwezige 

informatie optimaal  is gedeeld 

met de aanwezigen. 

Vanwege de uitgangspunten van het proces 

zoals vermeld in het Plan van Aanpak is 

gekozen voor deelname aan het 

participatieproces op basis van een 

persoonlijke uitnodiging.  

Binnengekomen reacties worden verwerkt, teruggekoppeld met de indieners en 

opgenomen in het beslisdocument dat aan de raad wordt voorgelegd. 
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Twee 

ateliers 

t.b.v. 

stap 2 (= 

diverse 

sessies*) 

Mobiliteit 

(breder 

dan BvT) 

Voorkeurs 

locatie: 

toets op 

kern 

kwaliteiten 

Bedrijfs- 

concept  

concreter 

(cijfermatige 

onder- 

bouwing) 

• Voorkeurslocatie 

(aan de hand van 

‘top 3’) 
• Waardering aan 

de hand van 

criteria 

Advies aan raad ter 

besluitvorming 

College:  

• Informeren over tussenstand 

stap 2 en laten instemmen 

met resterende acties stap 2  

 

• Raad vragen zich 

beeldvormend te laten 

informeren. 

Extra acties in stap 2: wat, hoe en wie 

Aandachtspunt: borgen openheid Zuid-Limburgs landschap. 

Actie 1. Aanvulling locatieonderzoek op kernkwaliteiten en opnieuw 

een conclusie trekken (Beckers en Baljon). Week 36/37 

Actie 2. Sessie (fysiek) met relevante meedenkers die interesse hebben 

getoond, dus specifieke N&L orgs, bewoners, Prov L. Hen informeren 

over extra/aanvullend werk n.a.v. expertmeeting, correspondentie en 

bewonersavond. Sonderen wat wel/niet acceptabel is en waarom 

(belangrijk voor afweging door college en raad). Wanneer relevant 

aandachtspunten voor ontwerpfase (stap 3) noteren. (P2 mmv 

kernteamleden) week 37/38 

Aandachtspunt: grootte en hoogte benodigde bebouwing 

Actie 1. De cijfers die Ingrid tijdens de bewonersbijeenkomst noemde ergens 

melden/verwerken in locatieonderzoek/Beckers kaders voor ontwerp.  (Beckers met 

Willem). Week 36/37 

Actie 2. In sessie t.b.v. kernkwaliteiten actie 3 benoemen en voorstelbaar maken.  

Actie 3: Cijfers als afwegingscriteria (incl diverse gebouwen ipv 1) gaan opvoeren: Ingrid 

checkt of we esthetische eisen wel/niet willen/kunnen opnemen. Week 36/37 

Actie 4: Stakeholders (bewoners, belangen N&L, ProvL) informeren over actie 3. wk 37/38  

Actie 5: Nog een ‘keukentafel gesprek’  met directe buren n.a.v. hun mail week 37/38 

Aandachtspunt: verkeersveiligheid an sich in buurtschap e.o., 

specifiek de bijdrage vanuit Voncken. 

Actie 1. Vanuit kernteam overleg met mobiliteits-projectgroep om 

over zorgen uit bewonersavond te informeren en hiervoor aandacht te 

vragen (irt de verkeersveiligheid in breder perspectief). Week 36/37 

Actie 2. beschrijving verkeer in locatieonderzoek ‘de mate van’ 
weergeven. Week 36/37 

Actie 3: bewoners informeren over actie 1. week 37 

Uitwerking benodigde extra acties processtap 2 

RIB over stand van zaken en acties. 


