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Geachte raadsleden,

Op 23 mei 2019 heeft uw gemeenteraad ingestemd met deelname aan een pilot waarin de haalbaar
heid van een mogelijke bedrijfsvestiging voor familie Voncken binnen Trintelen of directe omgeving 
breed wordt onderzocht (Pilot “boerderij van de toekomst”). Aan dit besluit heeft uw gemeenteraad 
middels een amendement diverse voorwaarden gekoppeld. Daarnaast is tijdens de behandeling in de 
gemeenteraad aan de wethouder gevraagd of de Provincie Limburg ook inclusief deze extra voor
waarden de pilot tot uitvoering wil brengen. Wethouder Last heeft aan de gemeenteraad toegezegd 
met de verantwoordelijk Gedeputeerde in overleg te gaan over het geamendeerde raadsbesluit en de 
uitkomsten van dat overleg aan de gemeenteraad terug te koppelen.

Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u graag over de voortgang met betrekking tot de ca
sus Voncken / pilot boerderij van de toekomst.

1. Op 4 juli 2019 heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen wethouder Last en ver
antwoordelijk Gedeputeerde Mackus (Portefeuille Landbouw, Landschap en Mobiliteit) alwaar 
het geamendeerde raadsbesluit is besproken. Gedeputeerde Mackus heeft daarbij aangege
ven dat de Provincie Limburg, ondanks de door de gemeenteraad geformuleerde voorwaar
den die de scope van de casus verbreden, achter de uitvoering van de pilot blijft staan. Wel is 
door Gedeputeerde Mackus aangegeven dat de in het vooruitzicht gestelde provinciale bij
drage aan de pilot ad €40.000 primair bedoeld is voor het ontwerpend onderzoek en de 
meerkosten van de architect. Deze middelen kunnen dus niet worden gebruikt om andersoor
tige proceskosten te financieren die als gevolg van het geamendeerde raadsbesluit zullen 
ontstaan.

2. Omdat op basis van het geamendeerde raadsbesluit inmiddels is gebleken dat bij diverse be
trokken partijen onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van ‘Trintelen of directe omgeving” 
voor de mogelijke bedrijfsvestiging, heeft wethouder Last op 8 juli 2019 hierover met de frac
tievoorzitters gesproken. De fractievoorzitters hebben over deze interpretatie uitsluitsel gege
ven en aangegeven dat in beginsel gezocht moet worden naar een bedrijfsvestiging in of rond 
Trintelen op gronden in eigendom van de familie Voncken. Een bedrijfsverplaatsing op grote
re afstand binnen het Heuvelland / Zuid-Limburg dan wel een vestiging op een bedrijventer
rein is door de gemeenteraad niet bedoeld.



3. Met de uitvoering van het geamendeerde raadsbesluit zijn extra kosten gemoeid. Voor het in
richten en uitvoeren van het door de gemeenteraad voorwaardelijk gestelde participatieve 
proces, hebben wij opdracht verleend aan bureau P2. Dit bureau zal een plan van aanpak 
ontwikkelen waarin betrokken partijen samen aangeven hoe de pilot vorm en inhoud krijgt.
P2 is een bureau met kennis en ervaring op het gebied van participatieve processen maar 
heeft daarnaast ook veel ervaring rondom landbouwvraagstukken vanuit zowel maatschappe
lijke context als vanuit het perspectief van de keten. Omdat onderhavige casus de gemoede
ren binnen onze gemeenschap bezig houdt, achten wij het van belang dat een onafhankelijk 
bureau dit participatieve proces deskundig begeleid zodat ook de gemeente haar eigen rol in 
dat proces kan nemen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,


