Wij zijn de initiatiefnemers van de petitie “Voorkomen bouw Biogasinstallatie AVRI.”
Wij spreken namens bezorgde inwoners, waaronder een groot gedeelte van de huidige en
toekomstige inwoners van de Plantage.
Wij willen u een aantal inzichten en zorgen meegeven omtrent het initiatief van de AVRI voor een
Biogasinstallatie. Tot onze verbazing hebben we dmv een flyeractie in de buurt al meer dan 700
mensen gevonden die bereid waren om de moeite te nemen deze petitie te ondertekenen.
Wij hebben begrepen dat de huidige coalitie tegen het plaatsen is van een biogasinstallatie in West
Betuwe en dat het daardoor voor 2 jaar lijkt uitgesteld.
•
Maar voor ons als bewoners is 2 jaar vrij kort, wat zal er na de 2 jaar gebeuren?
•
Hoe ziet u deze standpunten na 2 jaar? Wij en meer dan 700 mensen zijn bezorgd over de
toekomst.
Daar komt nog bij dat uit het onderzoeksrapport van adviesbureau Goudappel Coffeng blijkt dat in de
toekomst het huidige fileprobleem op de randweg N327 fors zal toenemen. De extra vrachtauto’s die
de grondstoffen zullen leveren maken dit probleem alleen maar groter met alle transportrisico’s van
dien.
Wij hebben sterke signalen van lokale agrarische ondernemers dat er binnen onze gemeente
onvoldoende vraag is naar de geboden diensten van een biosgasinstallatie. In onze noch naburige
gemeentes is er nauwelijks sprake van intensieve veehouderij en de daar bijbehorende vraag naar
het afvoeren van mestoverschot als grondstof voor de biogasinstallatie.
Wij hebben gerichte vragen bij een aantal punten uit de notulen van 4 juni jl. van de beeldvormende
raad over dit onderwerp:
Er wordt gesteld dat er geen MER toets nodig is op basis van criteria. Welke criteria zijn ervoor
gebruikt? Kunt u ons duidelijk maken hoe deze afweging heeft plaatsgevonden?
Daarnaast willen wij graag gekend worden welke procedures doorlopen worden in dit soort gevallen?
Welke instanties worden hierbij betrokken? Welke mandaat en bevoegdheid hebben deze instanties
en de betrokken functionarissen?
Kunnen we een overzicht krijgen over de besluitvormingsprocessen, tijdslijnen en betrokken
instanties?
Wat is het doel van de AVRI/ waarom zijn zij opgericht? Hoe past dit in de visie van een
biogasinstallatie in West Betuwe?
Dit staat nog los dat een organisatie zoals de AVRI dit kan doen.
Wie controleert de AVRI?
Wie zegt dat de AVRI nu zorgvuldig is.
1. Waar al vaker inwoners persoonlijk op de korrel zijn genomen omdat de afvalscheiding niet
naar behoren is gedaan (Heeft iemand zich ooit verdiept in deze regels?) Deze discussies wil
ik niet met ze aangaan over een biogas installatie. Hierbij gaan ze echt een stap te ver.
2. Getuige de recentelijke brand waar het blussen ook niet geheel vlekkeloos verliep.
3. De plotselinge rekening van 10 miljoen voor het nazorgfonds voor stortplaatsen – van de
provincie – welke men volledig ten laste van de burgers wil brengen.
Het zorgvuldige beheer voor een biogasinstallatie door een organisatie zoals de AVRI, zorgt voor een
zekere druk ook voor de AVRI medewerkers en het AVRI bestuur. Met de hierboven genoemde
punten, kunt u begrijpen dat dit ons zorgen baart over zowel de organisatie als de locatie.
Wilt u meer informatie dan kunt u dit via de petitie inzien.

We komen graag met jullie en de verschillende fracties in contact. (Gegevens insprekers bekend bij
griffie).

