
 

 

 

 

Resultaten Participatieproces Boerderij van de Toekomst 

 

Zoals in het Plan van Aanpak Boerderij van de Toekomst is aangegeven en toegelicht zijn er een aantal (digitale) 

participatiebijeenkomsten georganiseerd waarvoor deelnemers persoonlijk zijn uitgenodigd. Onderstaand een overzicht van de 

opzet en resultaten. 

 

Stap 1: Visie, uitgangspunten afwegingskader  

 

1. Op 1 oktober 2020 heeft er een (digitale) expertmeeting plaatsgevonden 

De expertmeeting heeft op 1 oktober jl. in digitale vorm plaatsgevonden. Daaraan hebben medewerkers van de Brightland Campus 

Venlo en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, adviseur Stefan Muijtjens (o.a. kringlooplandbouw) en de voorzitter van het 

Nationaal Landschap Zuid-Limburg deelgenomen. Tijdens deze bijeenkomst is de bedrijfsvisie door de experts beoordeeld op 

toekomstbestendigheid, realiteitsgehalte en (maatschappelijke) meerwaarde. Daarbij stond centraal in hoeverre de door 

initiatiefnemer gewenste bedrijfsontwikkeling past binnen c.q. tegemoet kan komen aan de uitgangspunten van kringlooplandbouw 

(o.a. circulariteit) en natuur inclusieve landbouw (o.a. biodiversiteit, CO2-reductie). Dit zijn ook de uitgangspunten voor de 

landbouwsector zoals die in de POVI en de NOVI worden beschreven. Door de experts is bekeken hoe de bedrijfsvisie daarbinnen 

past en zijn suggesties gedaan om de visie op deze onderdelen te verrijken.    

  

Stap 2: Locatieonderzoek en waardering aan de hand van criteria 

 

2. Op 1 juni 2021 zijn belangenorganisaties voor een (digitale) bijeenkomst uitgenodigd. 

De deelnemers (Kwaliteitscommissie Limburg, Limburgs Landschap, NL Zuid-Limburg, Milieufederatie, Limburgse Land- en 

Tuinbouwbond, collega (jonge) boer, Provincie Limburg (als toehoorder), gemeente Voerendaal, bestuur buurtverenigingen 

Trintelen en Mingersborg) zijn geïnformeerd over de stand van zaken op dat moment. De visie is toegelicht en het locatie 

onderzoek is gepresenteerd. Er zijn suggesties opgehaald voor het aanvullen van de afwegingscriteria en het locatieonderzoek. Op 

8 juli is er een zogenaamd ‘terugkoppel’ bijeenkomst geweest. Er staat nog een tweede ‘terugkoppel’ bijeenkomst gepland op 20 

oktober. 

 

3. Op 22 juli 2021 is er een avond georganiseerd voor direct omwonenden.  

De avond vond plaats op de boerderij van de initiatiefnemer. Deelnemers konden zich aanmelden voor een tijdslot. Ongeveer 45 

mensen waren aanwezig. Een aantal deelnemers hebben tijdens het 3
e
 slot kenbaar gemaakt behoefte te hebben aan een plenair 

gesprek. Hieraan is (deels) tegemoetgekomen. Hierdoor is de opzet van dit slot niet tot zijn recht gekomen, waardoor mogelijk niet 

alle aanwezige informatie optimaal is gedeeld met de aanwezigen. 

Tijdens deze avond zijn de visie, de uitgangspunten voor het afwegingskader en de resultaten van het locatieonderzoek toegelicht. 

Stilgestaan is bij zaken die bewoners het meeste aanspreken. Er is informatie gegeven over het vervolgproces en reacties zijn 

opgehaald. Het is een bewuste keuze geweest om zoveel mogelijk ruimte te geven aan individuele vragen en opmerkingen. 

Iedereen heeft zich vrij moeten voelen deze te kunnen stellen/maken.  

 

 

Hoewel we vanuit het participatietraject overwegend positieve reacties hebben gehad op de gepresenteerde voorkeurslocatie, 

betekent dit niet automatisch dat er ook sprake is van breed maatschappelijk draagvlak. Er zijn ook omwonenden en stakeholders 

die zich niet kunnen vinden in de uitgangspunten van de Boerderij van de Toekomst en/of de gepresenteerde voorkeurslocatie. 

Vanuit de stakeholders zijn vooral vanuit de Natuur- en Milieufederatie en de Bond Heemschut kritische geluiden/bedenkingen 

geuit tegen het concept en de locatie. Ook diverse omwonenden onderschrijven deze kritische geluiden. Zij vinden m.n. het 

zoekgebied (Trintelen en omgeving) te beperkt en hebben nog de nodige vraagtekens rondom de bedrijfsvisie. Er zijn weliswaar 

alternatieven geopperd doch die bevinden zich buiten de gestelde kaders van de gemeenteraad waarbinnen deze pilot wordt 

uitgewerkt.  

 

Tot slot: 

Het college heeft een aantal brieven ontvangen van de heer Disse namens het Gezamenlijk Buurtoverleg Trintelen, 

Mingersborg, Eyserheide & Elkenrade (waarvan de Stichting Buurtschap Elkenrade deel uitmaakt). Goed om te vermelden 

dat zij zich in maart 2020 schriftelijk hebben teruggetrokken uit het participatieproces. 

In de brieven worden documenten opgevraagd en reacties gegeven op proces-, inhoud- en relatieniveau. Het Gezamenlijk 

Buurtoverleg geeft aan zich weer in het overleg te willen begeven. De wethouder heeft het bestuur/een afvaardiging van het 

Gezamenlijk Buurtoverleg uitgenodigd voor een overleg. Dit overleg moet ten tijde van het opstellen van deze notitie nog 

plaatsvinden. 

 

 

 

 

 



 

 

Onderstaand een samenvattend overzicht 

 

 

 


