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Beste leden van de meedenkgroep van Bio Verbeek, 

Met deze brief wil de Vereniging Mooi Schandelo (VMS) toelichten waarom VMS uit 
de meedenkgroep van Bio Verbeek stapt. 

Ondanks dat wij het initiatief van de meedenkgroep toejuichen, is gebleken dat het 
uitgangspunt van de meedenkgroep en het uitgangspunt van VMS niet op één lijn 
liggen. 

De meedenkgroep is erop gericht om mee te denken op welke manier de plannen 
rondom de Biomeiler op een goede manier gerealiseerd kunnen worden. VMS is erop 
gericht om de leefbaarheid en natuur van onze omgeving te behouden (niet ondanks 
de plannen van Bio Verbeek, maar los van deze plannen). Na een intensief onderzoek 
en beraad is VMS van mening dat de plannen rondom de Biomeiler een groot negatief 
effect hebben op zowel de leefbaarheid als de natuur. De verdere beargumentering is 
uitgebreid uitgewerkt in de ingediende zienswijze. Vanzelfsprekend lichten wij deze 
zienswijze op inhoud graag verder aan eenieder toe. Het uitgangspunt van de 
meedenkgroep is naar onze mening met name op de doelstelling van Bio Verbeek 
gericht. Meedenken heeft daarbij voor VMS dan ook weinig nut, het zou immers 
betekenen dat VMS meedenkt over iets waar de vereniging niet achter kan staan. 

Naast het bovenstaande afwijkende uitgangspunt is het feit dat de voorzitter van de 
meedenkgroep representant is van Bio Verbeek niet werkbaar bij een neutrale 
meedenkgroep. Een gekleurde insteek van de meedenkgroep doet naar onze mening 
geen recht aan het feit dat VMS meer dan 30 huishoudens vertegenwoordigt. 

Op woensdag 13 februari heeft op uitnodiging van VMS een overleg plaatsgevonden 
tussen VMS (Jev Kuznetsov en Wendy Duijvesteijn) en Bio Verbeek (Leo Verbeek en 
Fons Verbeek). In dit overleg is het vertrek uit de meedenkgroep toegelicht en 
gesproken over de mogelijkheid om het gezamenlijk overleg voort te zetten. Voor 
VMS is het daarbij noodzakelijk dat ook het uitgangspunt van VMS gerespecteerd 
wordt en er zorgvuldig naar alternatieven gekeken wordt. Van Bio Verbeek hebben wij 
begrepen dat alle alternatieven zijn onderzocht en de Biomeiler voor hen als enige 
reële optie overbleef en zij er dan ook geen heil in zien om opnieuw de alternatieven 
te onderzoeken. Wel willen zij nog een keer aan het bestuur van VMS onderbouwen 



waarom de keuze voor de Biomeiler gemaakt is. Ondanks dat de verwachting van 
VMS is dat dit geen nieuwe inzichten zal opleveren, wil VMS hier vanzelfsprekend de 
ruimte voor bieden. 

Omdat VMS inmiddels meer dan 30 huishoudens representeert in deze, vinden wij het 
belangrijk dat er serieus met beide uitgangspunten wordt omgegaan. Belangrijk hierbij 
is te melden dat een aantal van onze leden zeer ontdaan zijn over het feit dat door Bio 
Verbeek vermeld is dat buurtbewoners positief tegenover het initiatief van de 
Biomeiler staan. Wij bestrijden dit dan ook ten zeerste. 

Wij realiseren ons dat deze situatie, waarin de verschillende belangen binnen onze 
gemeenschap bij elkaar komen, voor onze kleine gemeenschap lastig is. Zowel VMS 
als Bio Verbeek heeft de uitdrukkelijke wens uitgesproken dat overleg hierover in 
goede harmonie gebeurt, met respect voor de verschillende belangen. Tijdens het 
overleg van 13 februari was hier zeker sprake van, wat bijdraagt aan het vertrouwen 
om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. 

 

Wanneer hier nog vragen over zijn, dan horen we het graag. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Vereniging Mooi Schandelo 

  

Jev Kuznetsov, voorzitter 
 


