TIJDSLIJN ONTWIKKELINGEN MEST BEWERKING
Datum
September 2008

Omschrijving activiteit
- Eerste contacten; 4 initiatief nemers.
- Onderzoek naar beste / haalbare verwerkingsmethode.

December 2008

Eerste contacten gemeente met Ruud Oude Griep

December 2008

- Eerste contacten Sevenster VOF voor locatie
- Overleg “taxatie” Elsendorpseweg 10 in verband met
schadeloos stelling
Medewerking B&W aan verduurzaming van het LOG door
middel van oprichting van mestverwerkinginstallatie
- Haalbaarheid bij Sevenster mislukt.
- Contact project mestbewerking Odiliapeel

11 augustus 2009
September 2009

September 2009
September 2009
September 2009
Oktober 2009

Februari 2010

Keuze installatie
Contacten Jan Donkers
Contacten banken
Start zoektocht locatie. Overleg gemeente / provincie en
Waterschap
Voorlichting bijeenkomst oprichting coöperatie
Lijst mogelijke locaties besproken op provincie huis met
gemeente /provincie en waterschap
Start onderhandelingen locatie paradijs 23

Mei 2010

Onderhandelingen gestopt paradijs 23

Mei 2010

Start onderhandelingen Oude Domptweg

Mei 2010

Onderzoek paradijs 57
Met buurt besproken en 2 burgers getaxeerd
Contacten Gerele Peel 7 en 12

11 oktober 2009
5 februari 2010

Opmerkingen
Bekeken installaties:
- Trevie Belgie
- Hoogendonk, Giesen
- Kumac, Deurne
- VP-systems, America
Er zijn een 7 tal bijeenkomsten geweest met Jan Sevenster waar alle facetten
besproken zijn.

-

Hoofdreden; exclusiviteit Sevenster transport.
Geen doorgang in verband met niet kunnen maken van prijsafspraken
werken met markconforme prijzen niet acceptabel.
Kumac/ Vp-systems
Samenwerkings overeenkomst
Financierings mogelijkheden verkennen

Aanmelden van 63 leden direct instellen van ledenstop
Prioriteiten en mogelijkheden in kaart gebracht

Oorzaak verkopende partij heeft geen uitzicht op doorstart van hun bedrijf aan
rotonde Elsendorp omdat gemeente nog niet mee werkt
Bod gedaan bij openbare inschrijving als enige en dus hoogste bod maar is te laag
voor verkopende partij . Verder onderhandelt maar totaal prijs (aankoop en sloop
van bestaande gebouwen) lag te ver boven ons budget
Locatie paradijs 57 word moeilijk i.v.m. burger bebouwing op 50 meter en uitrit
recht tegenover burger huis
Gerele Peel 7 bouwblok ontoereikend i.v.m. pijpleiding en 12 niet binnen budget

Juni 2010

Onderzoek locatie Gerele Peel 13 Quik scan

Juni 2010

Verkoop privé woning jan Donkers St.Janstraat Elsendorp

Juli 2010

Start onderhandelingen Gerele peel 13

13 september
2010

18 november
2010
December 2010

Ondertekening voorlopig koop contract locatie Gerele
Peel 13 op die dag directe buren persoonlijk op de
hoogte gebracht
Schetsen en tekeningen minerale bewerkings fabriek
laten opstellen Roba Advies
Buurt bijeenkomst bij Dhr. Dings voor voorlichting en
overleg
Voorlichting door Roba advies bij dorpsraad Elsendorp van
voorlopige plannen
Ontstaan werkgroep leefbaar Elsendorp

5 dec. 2010

Aanbieding handtekeningen aan fractie voorzitters

6 jan. 2011

Jan..2011

Opiniërende vergadering raad om medewerking te
verlenen aan bestemmingsplan wijziging om verwerking
van mest op locatie mogelijk te maken
Opdracht opstellen verschillende rapporten voor MER

21 febr. 2011

Overleg werkgroep leefbaar Elsendorp

25 febr.

MER rapportage klaar

10 maart 2011

Voorlichtingsavond voor alle burgers van Elsendorp.
Oproep via D”n Elsendorper en via site Werkgroep
Leefbaar Elsendorp

14 maart 2011

Opmerkingen leefbaar Elsendorp over Silo’’s

Oktober 2010
5 november

Vrij maken kapitaal voor investering locatie.

Van alle gezinnen uit Gerele Peel was iemand aanwezig ongeveer 30 personen
verkeer is grootste opstakel. In overleg aan en afvoer route gewijzigd.

Een viertal mensen uit Elsendorp gaan actief verzet organiseren
277 handtekeningen tegen verdere uitbreiding intensive veehouderij rond
Elsendorp
Conclusie ; meerderheid ja mits –draagvlak creëren inwoners Elsendorp en aan
en afvoer via Oude Domptweg -Elsendopseweg
-geur onderzoek
-emissie fijnstof en ammoniak
-geluid
-flora en fauna
Aankondiging voorlichtingsavond op hun site

Opkomst 51 personen waarvan:
- 14 personen die handtekening geplaatst hebben onder petitie Werkgroep
leefbaar Elsendorp;
- 13 personen vanuit politiek;
- 28 personen overige buurt/ belangstellende;
- 6 bestuursleden MACE en adviseurs.
Aanpassingen op ontwerp silo’s omgezet naar bunkers die visueel als op loods
lijken

24 maart

Officieel verzoek tot het nemen van project besluit voor
Gerele Peel 13
Excursie Kumac Deurne met politieke partijen

Verzoek gedaan aan het college van B&W om mee te werken aan
bestemmingsplan wijziging voor oprichting van mestbewerkinginstallatie

Raadsvergadering medewerking bestemmingsplan
wijziging

Gemeente raad weigert mee te werken aan bestemmingsplan wijziging na dat
wethouder aangeeft betere plekken te hebben in Gemert op industrie terrein

Juni 2011

Aanbod gemeente Veldweg 6 en keizersberg in Elsendorp

Keizersberg in Elsendorp is op 150 meter van kom Elsendorp deze optie kan gezien
de discussie niet serieus genomen worden.
Veldweg Gemert afgewezen i.v.m. een zestal burgers in een straal van 100 meter

Juni 2011

Fuik komt opnieuw in beeld

22 juli 2011

Aanbod door initiatiefgroep ‘Fuik’’ 6.2 00.000 voor gehele
fuik mits bestemmingsplan onherroepelijk is. Bestemming
plan wijzigingen zijn nood zakelijk .

“Raamwerk Fuik” gelezen er zijn mogelijk heden als ontwikkelaar van het gehele
gebied de fuik.
Onderhandelingen en afspraken met bewoners en bedrijven op de fuik
De ondernemers die aanbod doen zijn Nesco champignons ,Jan Donkers MACE,
Van Lankvelt panelen en Albers transport Landhorst

Aug 2011

Toelichting van onze plannen aan B&W

2 April 2011
26mei
i

22 nov 2011

Brief B&W dat onze plannen niet kunnen met huidige
beleid

Dec 2011

B&W info en overleg wethouder Hoppezak hij geeft aan
dat er bij Unidek mogelijk heden zijn

15Feb. 2012

Overleg met alle politieke partijen over ontstane situatie

Maart 2012

Contacten met dhr. Peter Bossers en Wolfgang Chantre op
Unidek kantoor

Toezegging om h.e.e.a. te onderzoeken bij provincie en evt. voorleggen aan raad

Gesprekken met hoofd financiën ,René Koppert en bezichtiging locatie .
Uiteindelijk door René Koppert afgewezen omdat Kingspan liever het gehele
complex in een keer verkocht . Dit is uiteraard voor ons niet haalbaar
Meerderheid in de raad wil Mace helpen aan een locatie in Gemert-Bakel daartoe
zal op 15 maart een opiniërende raadsvergadering worden gehouden
Zij willen bij Unidek een biogas installatie bouwen en zoeken mest

15 maart 2012

Contacten met provincie o.a. C v K. Wim v/d Donk

Situatie besproken met Cv K. door Frans van lankveld en Twan v/d Heuvel
Wil alleen ingrijpen als raad stappen zet

12 april 2012

raadsvergadering

Inbreng mestnotitie met daarin 6 evt. plekken . Word initiatief van limotec
benoemd

23 April 2012

Aangepast voorstel /bod fuik

Bod op fuik bestaat uit twee delen €1.750.000 voor van Lankveld en Jan Donkers
aangevuld met €2.850.000 voor overige gronden als bestemming is veranderd .
Totaal dus 4.6 miljoen

9 mei 2012

Aanvullende informatie Aalbers bv Landhorst

Jeroen Adams geeft door wat Albers bv voor activiteiten wil ontwikkelen op de
fuik. Opslag natte diervoeders en mest als ook stallen van max. 50 vrachtauto’s
Later evt. verwarmen van mest tot 70 graden

15 mei

Bod in college behandeld

College neemt geen besluit.
Hoppezak geeft in interview ED aan dat hij het gebied de fuik misschien wel terug
wil geven aan de natuur

9 juni2012

Excursie Langeweg

De raad organiseert een excursie naar een verwerker in Langeweg west brabant.
Er zijn maar 11 personen die na uitgebreide oproep mee gaan

14 juni2012

Raadsvergadering met initiatiefvoorstel van de raad

Principe voor MACE op fuik en onderzoek om bestemmingsplan verandering naar
industrieterrein
Raad belooft met vestiging criteria te komen

29 juni 2012

Toetsing criteria bekend

13 locaties worden gewogen volgen een “speciale”telos driehoek
Er is naar een uitkomst geredeneerd

27 juni

Overleg bijeenkomst Handel over mestbewerking

Dorpsraad Handel( Bert Visser) samen met ZLTO organiseren o.l.v. Jack van Dijk
een avond met ongeveer 50 personen een discussie avond . Veel politici aanwezig
inclusief wethouder Hoppezak .

5 juli

Raadsvergadering

Verder werken aan fuik word door raadsmeerderheid aangenomen
Opdracht om M.E.R. te starten. Verder overleg met omgeving aan te gaan.
Nieuwe opiniërende vergadering om toetsing criteria te bespreken

2 aug 2012

College stuurt reactie op brief bod 23 april

College wil nog steeds niet mee werken aan vlotte afhandeling te behoeve van
mestbewerking

22 aug.2012

Overleg Hoppezak/Vogels en Ruud Oudegriep vanuit
gemeente en Jeroen Adams, Jan Donkers en Twan v/d
Heuvel

Bod is goed uitgangspunt waarmee gerekend kan worden .Zij willen het Totaal
plan zien voor de gehele Fuik

22 aug. 2012

Eerste bijeenkomst Peelhorst model

Onder leiding van Jack van dijk een eerste overleg met MACE ZLTO, Handel en
gemeente met als doel elkaar beter leren verstaan en gezamenlijk optrekken om
mestverwerking evt. mogelijk te maken

23 aug

Wederom contact met Wolfgang Chantre

Goed gesprek met duidelijke koerswijziging. Zij hadden ons nodig om plan
Wolfsveld verder te brengen Vervolg op m30 aug.

4 sept.2012

Concept overeenkomst met de RMS uit Duitsland

13 sept 2012

Bezoek Orgawold Lelystad .
Wederom met Wolfgang Chantre gesproken

Eisen t.a.v. prijs en nutriënten worden ingewilligd.
Doorgeven van vaste massa en afspraak over businesscase

8 okt 2012

Peelhorst conferentie Milheeze

Eerste openbare aankondiging grootschalige mestverwerking

17okt 2012

Intentie verklaring oprichting biogas installatie wolfsveld

MRS, MACE, Unidek, en gemeente ondertekenen gezamenlijk voor verder brengen
van mestverwerking, infrastructuur, reorganisatie Unidek en natuur ontwikkeling

27 november
2012

Huidige leden stemmen in met plannen

Leden hebben de mogelijkheid extra in te tekenen. Men gaat 2 miljoen risico
kapitaal inbrengen bij installatie

Nov./ dec. 2012

Dorpsraden Elsendorp, handel ,en De Mortel worden op
de hoogte gesteld

Wethouder Hoppezak presenteert plannen . Er word onder leiding van Jack van
Dijk een burgerparticipatie groep gevormd. Daarin zijn mensen uit omgeving die
positief kritisch de ontwikkelingen volgen gebundeld

13/18
december2012

Informatie avonden nieuwe leden

Er word een presentatie gegeven aan mogelijke nieuwe leden . Bij afloop worden
inschrijving formulieren mee gegeven die voor i jan 2013 retour moeten zijn
Opnieuw ledenstop naar succesvolle intekening . Er word een reserve lijst opgezet

23 jan 2013
420.000 ton mest gecontracteerd

2de bijeenkomst participatiegroep

Onder leiding van Jack van Dijck van Peelhorst komen verschillen mensen samen
om als klankbord groep te fungeren naar hun verschillende achterbannen..
Dorpsraden van Handel ,Elsendorp en de mortel zijn vertegenwoordigd . Ook
Rooye As, Kleppenjagers en MKB
MACE en MRS geven uitleg aan deze groep en maken afspraken over verder
overleg

12 maart 2013

Leden vergadering bij Keizersberg

Plannen gepresenteerd naar leden samen met Wolfgang Chantre van MRS

14 maart2013

Tekening contract grondstoffen naar MRS

Contract voor levering van 420.000 ton mest en 250.000 ton co producten naar
vergister

22 maart2013

Bezoek vergistinginstallatie dhr. Aben in Wanroy

Participatie groep bezoek s’middags de oparationele mestverwerking installatie
.De reacties waren oké

4 april 2013

Aanbieden van petitie door ‘Stop de Mestfabriek’

Dhr. Van Dieren bied in de raadsvergadering 2500 handtekeningen tegen de bouw
van een vergistinginstallatie op wolfsveld. Hij doet dat namens bewoners van
nieuwbouw wijk

4 april2013

Overleg Waterschap

Het totaal plan wordt voorgelegd met vragen over haalbaarheid van het op te
halen bermmaaisel en de te lozen hoeveelheid water op Peelseloop . Dhr. Wim
van Huls werkt dit verder uit. 10-4 volgt antwoord lozing van 50 m³ is mogelijk.

4-febr. 2013

18 febr. 2013

Burgerparticipatie groep wordt samengeroepen

11 april 2013

B & W info bijeenkomst in gemeentehuis voor de politieke
partijen

Dhr. Hoppezak geeft onder embargo weer dat hij uit de samenwerking stapt
omdat het bestemmingsplan geen mestverwerking toestaat op wolfsveld. Alom
verbazing

15 april 2013

Overleg partners intentie verklaring

17 april 2013

Persbericht gemeente

Dhr hoppezak geeft ook hier aan zich terug te trekken als partner omdat het
onzeker is dat de verwerkingsinstallatie mogelijk is volgens bestemmingsplan . en
om het dan zuiver te spelen vanuit de verschillende verantwoordelijk heden doet
hij een stap opzij
Persbericht vanuit de gemeente over het beëindigen van samenwerking met de
reden”er is onvoldoende draagvlak voor een vergistinginstallatie zowel politiek als
maatschappelijk’’

17 april 2013

Informatie avond MACE voor politieke partijen

20 april 2013

Contacten Alain Dehay

25 april 2013

Opiniërende raadsbijeenkomst over mestverwerking

De verschillende partijen geven aan mee te willen werken aan de gezamenlijke
oplossing van het probleem zoals MACE dit aanpakt behalve LR die aangeven dat
elke boer individueel maar moet oplossen op eigen erf

2 Mei 2013

Raadsvergadering met mestverwerking als agenda punt

13 mei 2013

Animatiefilm

Er word een motie aangenomen die vraagt om te bekijken welke randvoorwaarde
er opgesteld moeten worden samen met de burgerparticipatie groep. Er gekeken
wordt welke locaties er mogelijk zijn . Deze te bespreken met de provincie en
MACE. En dat,dat alles op de volgende raadsbijeenkomst op 27 juni tot besluiten
zou moeten leiden
Samen met Ingrid van der Sterren ( communicatie deskundige ) wordt een
communicatie plan opgesteld . Daarin staan twee zaken centraal opzetten van
een webside en maken van een animatie film over de werking van onze installatie.

Presentatie MACE waarin kenbaar wordt gemaakt dat zij doorgaan om te komen
tot mestverwerking voor alle leden en dus voor 420.000 ton zonder vergisting .
Op de plek waar de politiek / participatie groep dat mogelijk acht. Zelf hebben we
een voorkeur voor de Fuik.
Contacten met Alain Dehay van Evaporation France. Directeur die de installatie
van Danis in Izegem Belgie heeft ontworpen en geplaatst

21 mei 2013

Overleg provincie en gemeente

Overleg in provinciehuis over 14 locaties met een duidelijk standpunt vanuit de
ambtenaren ‘Alleen grootschalige mestverwerking op industrieterrein met wat
zwaardere categorie. Conclusie kan alleen op wolfsveld . Direct afspraak
gemaakt met Ben Claasen van Unidek
Uitleg gegeven van de stand van zaken en de animatie film laten zien .
Zij beleggen nieuwe datum met ons ,waterschap en GGD om de juiste informatie
te hebben om de raad te adviseren inzake randvoorwaarden, waar de motie van 2
mei om vraagt
Met 4 personen naar Lille om bij Evaporation France zelf verder uitleg te krijgen en
een offerte te vragen Willem- Jan van Heeswijk is mee om eventuele taal
problemen op te lossen . Zeer verhelderend samen zijn

23 mei 2013

Bijeenkomst burgerparticipatie groep

4 juni 2013

Ritje Frankrijk

10 juni 2013

Overleg participatiegroep Vossenhol Handel

Bij dit overleg is ook Renske Nijdam van GGD en Wim van der Hulst van
waterschap aanwezig B.P.G. zal eigen advies opstellen richting raad.

20 juni 2013

Raad en burgerraadsleden uitgenodigd voor informatie
avond

We kondigen aan dat er een WABO- vergunning aangevraagd gaat worden voor
Wolfsveld . De animatie film word vertoond

27 juni 2013

Raadsvergadering

College komt met voorbereidingbesluit wolfsveld. We zijn totaal verrast en voelen
ons na alle gezamenlijke inspanningen overvallen en genaaid

1 juli 2013

Overleg met verschillende partijen over ontstane situatie

Unidek , Jack van Dijck, kees Janssen , geraadpleegd i.v.m. bestuursvergadering 2
juli onderhoud aangevraagd met Hoppezak en Burgermeester.
Opdracht Johan van Groningen naar juridische mogelijkheden

10 juli 2013

Bezichtiging Ferm-0-Feed
Actie leden bij rotonde Gemert

Gesprek met Peter Den Ouden en bezichtiging locatie
Zo’n 80 leden onthullen billboard met groot ?op rotonde in Gemert met
gemeentelijk opmerking ‘’Gemert-Bakel geeft ondernemers de ruimte

17 juni 2013

Contact Gemeente Landerd

Kees Janssen Agri-Matic onderzoek mogelijkheden van vergunning van Ferm-0Feed op gemeentehuis in Zeeland

19 juni 2013

Website gaat in de lucht

Website operationeel zodat via dit medium gecommuniceerd kan worden. De
animatiefilm is ook online

12 augustus
2013

Voorstel tot aankoop van Ferm-0-Feed in
bestuursvergadering

Onderhandelingsruimte bepaald voor aankoop van Peel 1 Zeeland

14 augustus
2013

Opdracht aan Jeroen Adams tot aankoop

Jeroen Adams gaat met verkoper in onderhandeling

29 augustus
2013

Finale overleg bij Den Ouden in Schijndel

Overeenstemming op alle grootte onderdelen alles wordt door beide makelaars
op papier gezet

4 september
2013

Den Ouden trekt koop in tot ieders verbazing

Den Ouden laat aan Jeroen Adams weten Ferm-0-Feed niet langer te koop te
hebben . Reden zou zijn dat ze zelf die locatie weer gaan uitbaten.

13 september
2013

Afspraak met Frits Rutten park management
Industrieterrein BZOB Helmond

Politiek bepaald uitgifte kavels op BZOB inschatting dat dit moeilijk wordt i.v.m.
overlast nu van enkele bedrijven op Brouwhuis

23 september
2013

Brandbrief naar staatssecretaris Dijksma afschriften naar
Staten en Kamerleden

1 oktober 2013

Brief provincie aan commissie TSP(transitie Stad en
Platteland)

Brief naar Dijksma en Tweede Kameer leden over de ontstane situatie. Geen
mogelijkheden in buitengebied en ook geen medewerking op de aangewezen
plekken op industrieterreinen. Hoe kunnen we dan voldoen aan
verwerkingsplicht?
4 okt. is er een commissie TSP vergadering waar mestverwerking op de agenda
staat. Gedeputeerde gaat zich er mee bemoeien en ziet mogelijk heden met
wijziging van de Verordening Ruimte 2014

5 november
2013

Presentatie aan delegatie ambtenaren op het
Provinciehuis over de knelpunten en oplossingen ook
worden 6 potentiële locaties besproken

Lout Visschers neemt voortouw om veranderingen in de Verordening Ruimte te
bekijken. Aanwezige ambtenaren krijgen huiswerk mee . oa. onderzoek
volksgezondheid.

6 december
2013

Vergadering commissie TSP in provincie huis

Wij benutten het inspreekrecht en politici hebben vele vragen. Veranderingen in
verordening ruimte worden besproken. De nieuwe mogelijk heden in
buitengebied en verlaten van max. tonnen per locatie geeft ons ruimte. De
voorstellen vallen goed. Nu op zoek naar locatie
Leden worden ongeduldig ledenbrief informeert ze over de stand van zaken

21 december
2013

ledenbrief

9 januari 2014

Overleg Gedeputeerde Yves de Boer met betrokken
Wethouders

Gedeputeerde Yves de Boer informeert Gemeente Sint Anthonis en Gemert-Bakel
over de stand van zaken m.b.t. de Verordening Ruimte en mestverwerking "langs
de Middenpeelweg"

Dec./Jan.

Zoektocht locatie

Diverse gesprekken met eigenaren van potentiële vestigingslocaties uiteindelijk 2
locaties waar bod op gedaan wordt .

24 jan 2014

Overeenstemming locatie De Quayweg 8 Landhorst

Boerderij met drie ha. grond gekocht van Gerard Jordans . Ligging langs water en
ver af van woon concentraties heeft doorslag gegeven.

31 jan2014

Gemeente wordt aansprakelijk gesteld voor schade van
instellen voorbereidingsbesluit

Advocaat Johan Van Groningen stelt namens MACE de gemeente Gemert-Bakel
verantwoordelijk voor de schade die de aangesloten boeren leiden door het
onverantwoord handelen van de gemeente. Schade wordt laster vastgesteld .

6 februari 2014

Koopovereenkomst wordt getekend

De Quayweg 8 Landhordt gaat in eigendom over naar MACE

7februari 2014

Afspraak op E.Z
Verordening Ruimte 2014 wordt aangenomen in de Staten

Gesprek met Harm Smit in Den Haag Ministerie van Economische Zaken over de
strubbelingen om te komen tot mestverwerking. Zegt medewerking toe daar waar
mogelijk is. Werkgroep is ingesteld om problemen te inventariseren en aan te
pakken
Verordening Ruimte maakt onze plannen mogelijk in buitengebied.

10 februari
2014

Opdracht ROBA om tekeningen te ontwerpen

18 februari
2014

ledenvergadering

Leden worden geïnformeerd over de vorderingen en aankoop. Plek wordt nog niet
vermeld ivm communicatie in directe omgeving en onzekerheid van
verkiezingsuitslag .

Feb/maart

Document "business case MACE" opgesteld

Voor externe financiers word document gemaakt waar alle processen worden
beschreven en in een exploitatie opzet de financiële gevolgen te zien zijn. Na
goedkeuring van bestuur en Raad van toezicht verstuurd naar potentiële financiers

Maart 2014

Communicatie kleine kring

Diverse gesprekken gevoerd met Gemeente Sint Anthonis (wethouder en
ambtenaren) en omwonende over onze voornemens van vestiging installatie aan
De Quayweg 8

9 april 2014

Persbericht openbaar

Vandaag de bestemmingsplan wijziging en WABO aanvraag ingediend bij de
Gemeente Sint Anthonis. Aankondiging van infoavond in Landhorst 16-4

16 april 2014

Informatie avond`met dia presentatie

300 personen komen naar´ Buitenlust´ voor informatie. Afspraak over opzet van
een klankbordgroep rond dit project door ´de Peelhorst´.

28 april 2014

Website aangepast

Tekeningen er milieu rapporten zijn toegevoegd op de website zodat alles
transparant is

