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Geachte Dorpsraad, Geachte werkgroep milieu, 
 
15 januari jl. heeft u een brief gestuurd aan ons college, de gemeenteraad, aan de 
dorpsgenoten en inwoners van Midden-Limburg over de afvalverwerking op Bedrijvenpark 
Zevenellen en de ontwikkelingen op Zevenellen in het algemeen. U maakt zich daarbij onder 
andere zorgen over de invloed die dit volgens u gaat hebben op uw dorp en uw omgeving, u 
doet uitspraken over (de procedures rondom) vergunningen, over de gemeente Leudal, de 
provincie Limburg en over nieuwvestigers. 
 
Wij hebben begrip voor uw zorgen en staan open voor al uw vragen en suggesties. Afgelopen 
maanden/jaar is ambtelijk en bestuurlijk met u gesproken en gemaild. Daarnaast staan 
(potentiële) nieuwvestigers op Zevenellen zelf ook klaar voor het beantwoorden van vragen of 
het geven van een toelichting. Zo hebben we onlangs nog samen om tafel gezeten met een van 
de nieuwvestigers, Green Fuels.  
 
Samenspel 
Wij willen goed communiceren over wat er wel en juist niet gaat gebeuren. Juist ook 
voorafgaand aan formele procedures. De gemeente Leudal hecht aan samenspel met de 
samenleving. Tegelijkertijd hebben we ook ‘gewoon’ de wet te handhaven. Die bepaalt het 
kader, waarmee we met z’n allen van doen hebben: de gemeente, de provincie, de 
nieuwvestigers, omwonenden, dorpsraden, vertegenwoordigers van flora en fauna, recreatie & 
toerisme en anderen.   
 
De juiste informatie 
Bij dat samenspel hoort ook de juiste informatievoorziening. Over en weer. Spijtig genoeg zien 
we in uw brief diverse aannames en beweringen terug waarvoor we al eerder andere, juiste, 
informatie met u hebben gedeeld.  
 
Daarom gaan we graag in op onderdelen van uw brief. Juist om de feitelijkheid en daarmee ook 
duidelijkheid nogmaals met u te delen. Heeft u vragen over onderstaande of andere zaken? We 
staan u, wederom, graag te woord. 
 
Kader: bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Haelen’ 
Er ligt een onherroepelijk bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Haelen’. Dat vormt, samen met 
andere toetsingskaders op het gebied van geur, geluid en milieuregelgeving, de juridische basis 
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voor het beoordelen van aanvragen van ondernemers. Daarover hebben wij eerder 
gecommuniceerd en meermaals met u gesproken. 
 
Procedures en vergunningstrajecten in alle openheid 
Wij vinden het spijtig dat u in uw brief, de suggestie wekt, sterker nog, zelfs stelt dat er “in 
stilte diverse vergunningen worden verleend”. Dit is niet correct. De vergunningsaanvragen, 
(omgevings)vergunningen, besluiten en/of publicaties ‘geaccepteerde’ melding 
Activiteitenbesluit (vergunningsvrij) worden altijd gepubliceerd op de website 
www.officielebekendmakingen.nl. Zoals de wet dat voorschrijft. Aanvullend en voorafgaand 
hieraan informeren wij direct betrokkenen, onder andere via de klankbordgroep Zevenellen. 
Het is vervolgens aan u om te beslissen of u, daar waar die mogelijkheden er zijn, (formeel) 
bezwaar wilt aantekenen tegen initiatieven. Er zijn diverse rechtsbeschermingsmogelijkheden. 
Het is uw goed recht daar gebruik van te maken.  
 
Automatische emailservice 
Bovengenoemde bekendmakingen of publicaties kunt u gemakkelijk terugvinden via de website 
van de gemeente https://www.leudal.nl/bekendmakingen. Geïnteresseerden kunnen zich ook 
aanmelden voor de automatische e-mailservice. Dat kan via de volgende link 
https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt#meld-u-aan-voor-de-e-mailservice. U krijgt 
dan een melding in uw mailbox. Wellicht heeft u dit al gedaan, maar mocht u vragen hebben 
over deze aanmelding, dan helpen wij u graag. 
 
Mandaat 
U refereert in uw brief ook aan “vergunningen die onder mandaat worden afgehandeld”. Dat 
mandaat heeft enkel betrekking op het interne proces. Dat betekent niet dat er minder 
aandacht aan besteed wordt, maar wel dat het in de meeste gevallen gaat om aanvragen die 
door een gemeente niet geweigerd kunnen worden omdat ze voldoen aan de toetsingskaders. 
Om maar een voorbeeld te noemen bij Green Fuels. Daar gold een termijn zoals wij u 
voorafgaand aan de vergunningverlening hebben laten weten.  
 
Geen vergunning, maar ‘Melding Activiteitenbesluit’ veevoer  
U geeft aan dat er een vergunning is afgegeven voor “bedorven veevoer en ander afval”. Dit is 
niet correct. Er is een melding activiteitenbesluit ingediend. U heeft van de eerste melding alle 
stukken ontvangen. Deze is ook beoordeeld op volledigheid en gepubliceerd. Het gaat hier om 
producten die bij het maken van levensmiddelen voor mensen vrij komen en worden gebruikt 
als veevoer of als hogere waarden in andere industrieën. Op Zevenellen vindt de overslag 
plaats tussen vervoer over de weg en vervoer per schip.  
Volledigheidshalve, dit is geen vergunning, maar dit zijn vergunningsvrije activiteiten. Ook van 
de nieuw ingediende melding en onze vraag om aanvullende gegevens bent u op de hoogte. 
Deze melding wordt na beoordeling nog gepubliceerd en zoals afgesproken ontvangt u een 
afschrift. 
 
Omvang initiatieven 
U beschrijft de komst van een “biomassacentrale van 1.000.000 ton varkensdrijfmest en 
rioolslib”.  
Op dit moment ligt er geen initiatief om 1.000.000 ton mest of rioolslib te verwerken op 
Zevenellen. Door de krimp van de veestapel onderzoeken de initiatiefnemers of de realisatie 
van een biotransitiecentrale, voor productie van duurzame energie, water en grondstoffen, van 
een veel kleinere omvang nog relevant is.  
 
U verwijst ook naar RWE die voornemens is om afval te gaan verzamelen op Zevenellen van 8 
miljoen huishoudens. Nederland heeft ongeveer 8 miljoen huishoudens die gezamenlijk 10 
miljoen ton afval produceren. RWE heeft op verzoek van OML op dinsdag 25 januari jl. 
toegelicht aan de klankbordgroep Zevenellen dat ze op Zevenellen circa 700.000 ton gemengd 
gemeentelijk restafval willen verwerken. Dit is zo’n 10% van de totale hoeveelheid afval die in 
Nederland wordt aangeboden aan afvalverbrandingsinstallaties. Daarmee kan het gemeentelijk 
restafval op een hoogwaardige manier worden gerecycled tot waterstof. Tegelijkertijd willen wij 
u met deze brief ook informeren dat RWE voorbereidingen treft voor het vergunningentraject. 
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Zodra hieromtrent stukken openbaar beschikbaar komen worden deze beschikbaar voor alle 
belanghebbenden.  
 
Mogelijkheid beoordeling m.e.r.-commissie 
U benoemt de m.e.r. – procedure. Deze procedure kwam ook aan de orde in het gesprek op 
maandag 13 december 2021 met de initiatiefnemers van Green Fuels, hun adviseur, diverse 
ambtenaren van de gemeente, de omgevingsdienst en uw werkgroep milieu naar aanleiding 
van de toekomstige wensen van Green Fuels. De betreffende adviseur van de initiatiefnemers 
heeft aan u toegelicht dat er geen m.e.r.-plicht nodig is om de stukken te kunnen voorleggen 
aan de onafhankelijke m.e.r.-commissie. Bij bepaalde initiatieven moet beoordeeld worden of 
er een m.e.r.-plicht geldt. U gaf aan dat u het niet eens bent met de normale beoordeling, in 
die zin dat een gemeente of provincie als bevoegd gezag dit zelf beoordeelt.  
 
Vanuit uw vraagstuk zijn we op zoek gegaan naar de best mogelijke oplossing. Als gemeente 
kunnen we er samen met de initiatiefnemers voor kiezen om deze vraag wel voor te leggen aan 
de m.e.r. commissie. U gaf aan dit op prijs te stellen. We geven hier graag gehoor aan, echter 
moeten er over de kosten van deze beoordeling nog afspraken gemaakt worden.  
 
Klankbordgroep en andere kanalen 
Dat gezamenlijk zoeken naar best mogelijke oplossing bij de verschillende vraagstukken, is ook 
een van de redenen waarom eind 2020, op initiatief van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-
Limburg BV (OML), de klankbordgroep Zevenellen is gestart. Hierin nemen deel: enkele 
buurtbewoners, Dorpsraad Haelen, Studiegroep Leudal, Natuur- en Milieufederatie Limburg, 
Dorpsraad Horn en de lokale wildbeheereenheid. Daarnaast zijn ook OML, World Biobased 
Centre Zevenellen (WBCZ) en de gemeente Leudal vertegenwoordigd.   
 
OML, WBCZ en de gemeente vinden het nog steeds erg jammer dat u niet aansluit bij de 
klankbordgroep Zevenellen. Die keuze staat u vrij. De deur staat altijd open. Wellicht ten 
overvloede, maar volledigheidshalve herhalen we graag nog een keer enkele voordelen om lid 
te zijn van de klankbordgroep:  

- u weet vooraf, voorafgaand aan formele bekendmakingen en procedures, met welke 
bedrijven gesproken wordt; 

- er zijn presentaties van betreffende bedrijven over de geplande activiteiten op 
Zevenellen en er is alle gelegenheid om vragen te stellen en om eventuele wensen te 
delen; 

- vanzelfsprekend is er ook aandacht voor zorgen die er leven, zoals rondom geur; 
- er wordt gezamenlijk gezocht naar de best mogelijke oplossing voor vraagstukken die 

zich aandienen;  
- door gezamenlijk in gesprek te gaan en blijven, ook met (potentiële) nieuwvestigers, 

willen we, daar waar mogelijk, een win-win-situatie creëren: voor de economie, 
werkgelegenheid én leefbaarheid; 

- de deelname aan de klankbordgroep laat voor alle klankbordgroepleden de handen vrij 
om ook in de formele procedures (zoals vergunningsaanvragen van bedrijven) zijn of 
haar bezwaren of ondersteunende geluiden te laten horen. Dat recht staat volledig los 
van de deelname aan de klankbordgroep. 
 

Ondanks het feit dat u geen lid bent, stellen wij , en ook OML, WBCZ en (potentiële) 
nieuwvestigers, u in de gelegenheid om kennis te nemen van de ontwikkelingen op Zevenellen. 
Zo ontvangt u onder andere de notulen van de klankbordgroep, de digitale nieuwsbrief 
Zevenellen, persberichten over nieuwvestigers, brieven, telefoontjes en mails naar aanleiding 
van uw vragen.  
 
Deelname aan de klankbordgroep vergroot, wat ons betreft, het samenspel in, tussen en met 
diverse partijen/personen in de samenleving. Vandaar dat wij u nogmaals van harte uitnodigen. 
De deur staat open.  
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Aandacht voor economische ontwikkelingen én leefbaarheid 
Zoals eerder aangegeven hebben we begrip voor uw zorgen én gaan we zorgvuldig om met alle 
aanvragen van nieuwvestigers. Juist ook met het oog op de bijdrage aan de economische 
ontwikkelingen, het vestigingsklimaat én de leefbaarheid. Daarbij gaan wij voor samenspel en 
staan we graag voor u klaar om antwoorden op uw vragen te geven en daar waar mogelijk, 
binnen de gegevens kaders, samen naar de best mogelijke oplossing te zoeken. Heeft u vragen 
of anderzijds? Dan kunt u terecht bij de projectleider, L.Ponsen op het telefoonnummer 0475-
859000. 
 
We werken samen aan een duurzaam en mooi leven in Leudal.  
 
 
 
 
Hoogachtend, 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL 
De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
  
mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger 
 
 


