
Indiener Vraag  Antwoord (beantwoord door) 

Henk de Man 
Dorpsbelangen West Betuwe 

Is er voldoende netto overschot van mest in 
de volgende gebieden: 

- het gebied 30 kilometer rondom de 
locatie, 

- de Regio Rivierenland, 
- de gemeente West Betuwe? 

Hoe zeker is het dat de mest niet over een 
veel grotere afstand gehaald moet worden? 

JH: in de omtrek is voldoende mest 
aanwezig. Dit is tevens toegelicht tijdens de 
informatieavond met gegevens van CBS 
Stats. Hier is exact terug te vinden wat 
productie en plaatsingsruimte zijn. Het 
verschil is derhalve overschot. Door te 
werken met een poorttarief excl. transport, 
betaalt de veehouder die het dichtst bij zit 
ook het minste. Hierdoor worden langere 
afstanden ontmoedigd. Er is tevens een 
grote groep lokale veehouders die al 
hebben aangegeven behoefte te hebben 
aan een dergelijke mestverwerking. 

Jos Rietbergen 
inwoner 

Moet de omgevingsvergunning worden 
verstrekt als enkele milieutechnische 
aanpassingen worden gedaan? Oftewel: is 
een ‘nee’ van de Raad straks alleen voor de 
Bühne? 

WZ: Het bevoegd gezag (GS) dient een 
VVGB van de Raad (verklaring van geen 
bedenkingen) voor het binnen en 
buitenplans afwijken van het 
bestemmingsplan in acht te nemen. 
Afwijken hiervan is niet mogelijk 

Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA1 Ondanks hiervoor te treffen maatregelen 
blijkt dat er in de praktijk bij 
biovergistingsinstallaties sprake is van 
forse stankoverlast. GGD wijst in dit 
verband (bij de installatie te Bemmel) naar 
gezondheidsklachten bij omwonenden. Zijn 
deze klachten hier te voorkomen? 

JH: Jazeker. Anders dan bij bestaande 
installaties zijn er geen directe emissies, en 
geen activiteiten buiten (ook geen 
opslagen) ALLE proceslucht wordt 
gewassen en gezuiverd voor deze buiten 
komt. 
WZ: De GGD heeft bij GGG gewezen op dat  
stankoverlast stress kan veroorzaken en op 
die manier de gezondheid schaden, maar 
de stoffen zelf komen in zulke lage 
concentraties vrij dat ze geen directe 
gezondheidsrisico zijn. 
 

                                                           
1 Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA is niet aanwezig geweest op de beeldvormende bijeenkomst. De brief die zij toezonden is een 
verzoek om geen medewerking te verlenen aan dit initiatief op deze locatie. Gelet op de fase (beeldvorming) zijn de argumenten 
omgevormd tot vragen, zodat ze alsnog in dit document verwerkt kunnen worden.  
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Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA De plaatsing van een biovergistings-
installatie zal een negatief effect hebben op 
de kwalitatief hoogwaardige omgeving en 
potentiele vestigers weerhouden zich op 
het bedrijventerrein te vestigen. 

JH: oneens. Dit zal geen effect hebben daar 
er geen nadelige effecten te verwachten 
zijn. 

Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA Hoe zit het met het explosiegevaar? JH: Zeer gering. Uiteraard zijn er ATEX 
certificering en zal de installatie aan alle 
wettelijke eisen moeten voldoen. Er is 
echter slechts beperkte hoeveelheid biogas 
aanwezig (deze wordt meteen geleverd aan 
het net). Ook is de druk in de installatie heel 
laag (doorgaans een paar mbar). 
Optie: Er zal ten behoeve van de aanvraag 
omgevingsvergunning een kwantitatieve 
risico-analyse worden uitgevoerd waarbij 
alle mogelijke risico’s in kaart worden 
gebracht. 

Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA In hoeverre veroorzaken de installaties 
geluidoverlast? 

JH: Aangezien alle activiteiten binnen 
plaatsvinden is er geen geluidsoverlast. Dit 
zal conform wetgeving worden getoetst in 
de aanvraag. 

Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA Hoe verhoudt zich de toename van het 
vrachtverkeer tot de congestie die reeds in 
de omgeving aanwezig is? 

JH: De totale aanvoer is beperkt t.o.v. 
aanwezig verkeer. Bovendien kan er 
verspreid over de dag (zoveel mogelijk op 
verkeersluwe momenten) worden 
aangevoerd. 

Claudia Nout 
inwoner 

In het bestemmingsplan is opgenomen dat 
activiteiten zijn toegestaan voor zover geen 
nieuwe m.e.r.-plicht of m.e.r.-
beoordelingsplicht ontstaat. Van 
laatstgenoemde is hier in ieder geval 
sprake. Kan de bouw van een dergelijke 
installatie dan ook überhaupt plaatsvinden 
binnen het huidige bestemmingsplan? 

JH: Dit zal inderdaad moeten worden 
goedgekeurd. Overigens is deze 
beoordeling reeds gedaan en is een MER 
niet noodzakelijk. 
( Ambt: MER-beoordelingsbesluit GS d.d. 
12-04-2017) 
Op basis van de huidige stikstofwetgeving 
moet bovenstaand beoordelingsbesluit 
geactualiseerd worden. Een passende 
beoordeling zal dan nodig zijn  
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 De hoogte van de silo’s is gemiddeld meer 
dan 10 meter hoger dan de gemiddelde 
bebouwing op Hondsgemet. Gevraagd 
wordt hiervan een beeld te vormen en af te 
vragen of de omgeving hier nog meer mee 
belast moet worden. 

JH: Er is reeds overleg (o.a. hierover) met 
omgeving 

 Hoe wordt gecontroleerd of de bijproducten 
wel op de positieve lijst staan? 

JH: dit wordt door NVWA gehandhaafd. 
Alle aan- en afvoer wordt gemonsterd en 
bijgehouden conform 
meststoffenwetgeving (incl. de positieve 
lijst) 

 Hoe wordt omgegaan met (geurhinder van) 
vrachten die staan te wachten om te 
lossen? 

JH: Hier is geen geurhinder van, dit zijn 
gesloten tanks. 

 Mogen agrariërs zelf mest aan voeren?  
Zo ja, hoe wordt het aantal 
transportbewegingen van 2 per uur dan 
gegarandeerd en hoe wordt gegarandeerd 
dat geen sprake zal zijn van geuroverlast? 

JH: Nee, enkel middels daarvoor geschikt 
materiaal (conform geldende wetgeving) 

 Wordt er middels drukregeling voor 
gezorgd dat de geur inpandig blijft als 
deuren open gaan? 

JH: ja 

 De korrel kunstmest wordt verder weg 
afgevoerd. Wat is verder weg? Op welke 
manier wordt de korrel afgevoerd? En wat 
betekent dit voor de CO2-uitstoot? 

JH: deze wordt op dit moment al uit het 
gebied gebracht (er is al een overschot aan 
mineralen) deze hoeveelheid wordt met ca 
85% verminderd doordat wij het water er uit 
halen. Dit zal een enorm positief effect 
hebben op de co2 uitstoot. 

 Ik ontvang graag een gedegen berekening 
waarin het complete milieueffect van de 
installatie is weergegeven. Daarbij in ieder 
geval aandacht voor de opwek van energie 
en wat het kost om de installatie te laten 
draaien en producten aan- en af te voeren. 

JH: Netto is er een flink positief effect. 
Mestvergisting is zeer duurzaam, zie ook 
rapport hier: 
https://www.ce.nl/publicaties/1521/hoe-
duurzaam-is-biogas  

 Waar komen de co-producten vandaan? Is 
dit ook binnen een straal van 30 kilometer? 

JH: Zoveel mogelijk lokaal. Hoeveelheid is 
echter beperkt. 

https://www.ce.nl/publicaties/1521/hoe-duurzaam-is-biogas
https://www.ce.nl/publicaties/1521/hoe-duurzaam-is-biogas
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 Hoe wordt gecontroleerd of de mest ook 
daadwerkelijk uit de omgeving komt? Wat 
als blijkt dat de mest buiten de straal van 
30 kilometer komt? 

JH: herkomst is bekend conform 
mestwetgeving 

 Waar wordt het water geloosd? Er was 
sprake van 1.000 m3 per dag; ofwel ruim 
40 m3 per uur. Dat is meer dan een klein 
straaltje zoals door dhr. Kroes verwoord.  

JH: in overleg met lokaal waterschap zal 
exact lozingspunt worden bepaald. 
 

 Wat is het risico met betrekking tot 
methaangas en ammoniak? 

JH: er komt geen methaan of ammoniak 
vrij (volledig gesloten en wassing van de 
lucht) uiteraard zal er een uitgebreid 
protocol worden opgesteld t.a.v. controle 
en onderhoud.  

 Kunt u onderbouwd aantonen hoeveel 
bedrijven binnen de straal van 30 kilometer 
een mestoverschot hebben dat zij zouden 
willen afvoeren naar de vergister?  

JH: Zie eerdere vraag. Te vinden bij CBS 

 Wat betekent de installatie voor het 
omgevingsgeluid? Hoeveel geluid maken 
de luchtwassers en hoeveel geluid wordt 
geproduceerd door af- en aanvoer van 
producten? 

JH: Zie eerdere vraag over geluid. Er zal 
een geluidsrapport worden opgesteld bij de 
aanvraag 

 Kan er bij calamiteiten snel genoeg worden 
gehandeld, aangezien er maar één 
toegangsweg richting AVRI is? 

JH: Dit zal conform wetgeving worden 
getoetst in de aanvraag. Er zullen 
voldoende voorzorgsmaatregelen genomen 
worden 

 Is / wordt er onderzoek gedaan naar de 
betrouwbaarheid en stabiliteit van Re-N 
Technology ApS? Wat als de installatie er 
staat en het bedrijf blijkt niet voldoende 
liquide te zijn? Gezien de impact lijkt er dan 
ook een probleem voor de gemeente te zijn. 

JH: Dit wordt uiteraard bekeken, ook door 
de financiers. 

 Aan de aandeelhouders van Avri is een 
memo van de directeur van Avri Realisatie 
BV gezonden waarin (onder meer) 
opgemerkt wordt dat huuropbrengsten 

JH: Vraag voor AVRI 
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worden ontvangen. Gevraagd wordt wat de 
inwoner hiervan terug ziet. 

Elian Goeman 
Inwoner 

Wat is de energiehuishouding van de 
centrale? Draait deze volledig op 
zelfopgewekte energie? Zo nee, waar komt 
de energie vandaan en is deze groen of 
grijs? Wordt overwogen zonnepanelen op 
het dak te leggen? 

JH: Ja, netto produceren we energie 

 Wordt de uitstoot van vrachtwagens 
gecompenseerd (helemaal als ze naar 
Hongarije moeten rijden)? 

JH: Netto behalen we een enorme CO2 
reductie t.o.v. huidig. Verwachting +/- 100 
kiloton CO2 reductie totaal 

 De Avri stoot ook gas af, kan daar ook nog 
gebruik van worden gemaakt? 

JH: niet mee bekend 

 Wat zijn de plannen voor de lange termijn, 
rekening houdend met inkrimping van de 
veestapel? Kan de centrale makkelijk 
worden omgebouwd om bijvoorbeeld 
warmte uit de grond op te wekken? 

JH: mestverwerking is concreet een 
speerpunt vanuit het ministerie voor een 
toekomstige kringlooplandbouw. Ook bij 
inkrimping is het verwerken van deze mest 
gewenst, omdat er methaan wordt 
gereduceerd, en ‘mest op maat’ kan worden 
gemaakt wat bete aansluit bij de behoefte 
van de plant. 

 Er werd iets gezegd over het maken van 
kleding; wat zijn andere mogelijke 
eindproducten? 

JH: Mest is enorm veelzijdig. Alle 
componenten zijn herbruikbaar. Voor nu 
richten we ons op zuivering en productie 
van korrels. 

 Is RE-N een klassieke commerciële 
onderneming die winst maakt om winst te 
maken? Of wordt winst op een 
maatschappelijk verantwoorde manier 
besteed. Bijvoorbeeld in startups of in 
fondsen voor de ontwikkeling van 
duurzame accu’s voor vrachtwagens et 
cetera? 

JH: Uiteraard zal het project winst moeten 
genereren, ook voor de financiers. Re-N is 
een ‘green purpose company’ die 
ontwikkelingen doet ter verbetering van 
onze leefomgeving. Denk aan CO2 afvang, 
biogas, waterstof etc.  
Met name op energievlak kunnen we wel 
degelijk samenwerken met omgeving. Denk 
bijvoorbeeld aan een lokale energie 
coöperatie waar de omwonenden hun 
energie van de biogasinstallatie krijgen.   
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 Hoeveel mensen gaan er in de centrale 
werken? En komen die van ver, of zoveel 
mogelijk uit de omgeving? 

JH: lokale mensen. Direct ongeveer 15 FTE, 
indirect veel meer (toeleveranciers, 
onderhoud, installateurs, bouw, etc.) 

 Hoe zit het met de diverse mestsoorten? 
Heeft het soort mest nog invloed op de 
kwaliteit van het gas en eventueel 
geuroverlast? 

 
 
JH: Nee dit heeft geen invloed. We kunnen 
allerlei mestsoorten innemen. 

 Wat voor type veehouders zitten in de 
straal van 30 kilometer rondom de 
centrale? 

 
JH: Zie eerdere vraag. Met name melkvee, 
ook deel varkenshouders en kalverhouders. 

 Heeft u een link naar de gegevens van het 
CBS? 

JH: statline.cbs.nl  

 Wat voor eisen moeten aan dit project 
worden gesteld zodat u en de andere 
omwonenden er mee akkoord zullen gaan? 

HvV: De omwonenden stellen geen eisen. 
De omwonenden zijn de afgelopen jaren al 
met voldoende initiatieven geconfronteerd 
op de AVRI die de leef omgeving negatief 
beïnvloeden. De meeste werden “verkocht” 
aan de omwonenden als “groen” of “milieu 
vriendelijk” en vaak zou er geen enkele last 
zijn voor de omwonenden.  
De realiteit is echter anders. In de loop der 
jaren zijn er verschillende gangen naar de 
rechtbank nodig geweest tegen initiatieven 
waarbij we in het gelijk gesteld zijn, maar 
de uitvoerende instanties gewoon geen 
gehoor aan geven. Er staat al genoeg op de 
AVRI, en we hebben geen behoefte om een 
project te ondersteunen voor een probleem 
wat in deze regio geen probleem is. 

 Hoe weet u dat er geen sprake is van een 
mestoverschot? Is dit een onderbuikgevoel, 
of gebaseerd op harde feiten? 

HvV: Harde feiten is een briefje waarop 
staat dat er in de gemeente al dan niet een 
overschot is. Zo een briefje bestaat niet. 
Ook statistieken zijn vaak misleidend. Wat 
je wél kunt doen om dit te achterhalen is 
om te praten met bedrijven in de gemeente 
die te maken hebben met mest en liefst zo 
veel mogelijk mest. Hier hebben we 
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gesproken met Loonwerkers, grote 
veehouderijen etc. Deze hebben een beeld 
geschetst dat we hier wel mest hebben, 
maar geen overschot.  
Waar wel een overschot is, is (bijv. ) in “de 
Peel” in Brabant waar een hoge 
concentratie varkensboeren zitten. De mest 
die in deze regio’s geproduceerd wordt, 
mag dan ook in deze regio blijven. 

 Kunt u iets zeggen over de veiligheidseisen 
voor dit project? Wat voor vergunningen 
zijn hiervoor nodig? 

WZ: Voor het initiatief is een 
omgevingsvergunning nodig. Hierin komt 
het aspect Externe Veiligheid uitgebreid 
aan de orde. 

 Is het mogelijk dat bij een eventuele tweede 
vergadering iemand van het CBS de cijfers 
komt toelichten? 

U kunt hen ook schriftelijk bevragen.  

 Er is veel wantrouwen tegen instanties 
zoals het RIVM. Hoe kan dit wantrouwen 
worden weggenomen? 

Als gemeente West Betuwe kunnen we dat 
wantrouwen niet wegnemen. Het RIVM 
heeft haar taken van het Rijk. 

 Hoe worden wij op de hoogte gehouden 
van alle ontwikkelingen rondom dit project 
en alle vragen die via de mail worden 
gesteld? 

Ambt: De antwoorden nop de vragen 
worden toegezonden.  
De wethouder/het college zal u nader 
informeren over toekomstige stappen.  

Ed van Tellingen 
Burgerlid Groen Links 

Er is aangegeven dat in een straal van 
30km voldoende mestoverschot aanwezig 
is (circa 250.000 ton) om een 
biogascentrale draaiende te houden. Klopt 
dit? Eerder werd in Neerijnen namelijk 
uitgegaan van 100.000 ton vanuit de regio.  
Heeft de initiatiefnemer contact gelegd met 
boeren zodat hij er ook van overtuigd is dat 
de 250.000 ton ook daadwerkelijk naar zijn 
centrale wordt gebracht? 

JH: in de omtrek is voldoende mest 
aanwezig. Dit is tevens toegelicht tijdens de 
informatieavond met gegevens van CBS 
Stats. Hier is exact terug te vinden wat 
productie en plaatsingsruimte zijn. Het 
verschil is derhalve overschot. Door te 
werken met een poorttarief excl. transport, 
betaalt de veehouder die het dichtst bij zit 
ook het minste. Hierdoor worden langere 
afstanden ontmoedigd. Er is tevens een 
grote groep lokale veehouders die al 
hebben aangegeven behoefte te hebben 
aan een dergelijke mestverwerking. 
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 Hoe gaat de Provincie om met de reactie 
van de gemeente? Wordt het besluit van de 
gemeenteraad gerespecteerd en kan de 
bezwaarmaker daar eventueel bezwaar 
tegen maken? Of gaat de provincie de 
argumenten die ten grondslag liggen aan 
het besluit van de gemeente beoordelen? 
Dat zou kunnen betekenen dat het besluit 
van de gemeente ter zijde wordt 
geschoven. 

WZ: In het geval initiatiefnemer een 
omgevingsvergunning aanvraagt voor het 
afwijken van het bestemmingsplan, dan 
moet GS hiervoor aan de gemeenteraad om 
een verklaring van geen bedenkingen 
(VVGB) vragen. GS moet deze in acht 
nemen. De VVGB wordt onderdeel van de 
omgevingsvergunning. Evt. bezwaar tegen 
de ontwerp omgevingsvergunning mbt 
VVGB wordt doorgestuurd naar de 
gemeenteraad  
Deze deelt zijn oordeel daarover mee aan 
het GS. 

 Klopt het dat de gemeente haar 
medewerking alleen kan weigeren op grond 
van strijdigheid met het bestemmingsplan? 
En is de enige strijdigheid de hoogte van de 
silo’s? 
 
Als dat zo is, waarom worden in de 
beeldvormende avond dan alle aspecten 
van de biogascentrale aan de orde gesteld? 

Ambt: De strijdigheid met het 
bestemmingsplan zit niet in de activiteit, 
maar in de regels ten aanzien van het 
bebouwingspercentage en de bouwhoogte. 
Daarnaast bevat het bestemmingsplan een 
binnenplanse afwijkingsbevoegdheid voor 
een passende beoordeling, op basis 
waarvan er geen significante effecten 
optreden op in de omgeving gelegen 
Natura 2000-gebieden    
 
JH: t.a.v. deel 2: wij willen graag open en 
transparant zijn over wat we willen doen en 
kunnen betekenen voor de omgeving. 
Uiteindelijk komt de installatie in uw 
gemeente.   

 De Avri valt onder de verantwoordelijkheid 
van de gemeenten in de regio. Kunnen de 
gemeenten los van het bestemmingsplan 
beslissen om geen medewerking te 
verlenen, bijvoorbeeld omdat met het 
maatschappelijk ongewenst acht? 

Ambt: In het bestemmingsplan staan het 
soort en type bedrijven welke daar (binnen 
algemene milieurandvoorwaarden) zijn 
toegelaten. De raad heeft zich daarover 
reeds uitgesproken. 
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Annet IJff 
PvdA 

In een vorig rapport van Zitta werd 
gesproken over 250.000 ton; nu is er sprake 
van 290.000 ton. Waar komt die verhoging 
vandaan? 

JH: 250.000 ton mest. Hier komen wat 
bijproducten bij. Totaal zal dan ongeveer 
290.000 ton worden. 

 Ik hoor van alle kanten twijfels over de 
beschikbaarheid van mest binnen de straal 
van 30 kilometer. Kunnen we een 
onderbouwing krijgen van de getallen die 
gebruikt worden voor de beschikbaarheid 
ten behoeve van deze biogasinstallatie 
vanuit onze eigen gemeente? 

JH: in de omtrek is voldoende mest 
aanwezig. Dit is tevens toegelicht tijdens de 
informatieavond met gegevens van CBS 
Stats. Hier is exact terug te vinden wat 
productie en plaatsingsruimte zijn. Het 
verschil is derhalve overschot. Door te 
werken met een poorttarief excl. transport, 
betaalt de veehouder die het dichtst bij zit 
ook het minste. Hierdoor worden langere 
afstanden ontmoedigd. Er is tevens een 
grote groep lokale veehouders die al 
hebben aangegeven behoefte te hebben 
aan een dergelijke mestverwerking. 

 Er wordt plantaardig materiaal toegevoegd 
aan de mest. Om hoeveel materiaal gaat 
het en wat zijn de bronnen in onze regio 
waar dat materiaal vandaan komt? 

JH: 10-20%. Dit kunnen alle stoffen zijn van 
de zgn. ‘positieve lijst’. Exacte herkomst 
nog niet bekend. 

 Waar in Nederland staat een 
biogascentrale die vergelijkbaar is met 
degene die ze op het Avri-terrein willen 
bouwen? 

JH: Deze komt binnenkort in Tilburg 

Diane de Zeeuw 
VVD 

Hoe hoog mogen de silo’s zijn volgens het 
bestemmingsplan en hoe groot is de 
afwijking? Graag in centimeters en 
percentage weergeven.  
Ter vergelijk: hoe hoog is de vuilnisbelt 
zelf? 

Ambt: De silo’s zijn conform het 
bestemmingsplan gebouwen geen 
gebouwen zijnde. Deze mogen maximaal 5 
meter hoog zijn. De silo’s zijn 29 meter 
hoog (boven NAP), 25 meter boven 
maaiveld.  
Ook is er sprake van een overschrijding van 
het bebouwingspercentage. Dat is 50% 
i.p.v. max. 30%. Het hoofdgebouw voldoet 
aan de maximale hoogte van 15 meter. 
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De vuilnisbelt inclusief zonnepanelen zijn 
ongeveer 22-24 meter hoog (boven NAP).  

 Er was discussie over de juiste 
milieucategorie. Welke milieucategorie is 
toegestaan? En welke milieucategorie is 
van toepassing voor deze mestvergistings- 
installatie in zijn geheel? 
In het verleden is namelijk een categorie 5 
genoemd. 

Ambt: In BP is max. categorie 4.2 
toegestaan. Deze installatie is categorie 4.2 
omdat het vermogen onder de 10 MW blijft. 
 

 In Tilburg wordt een straal van 20 km 
gehanteerd voor het aanvoeren van mest. 
Hier wordt uitgegaan van 30 kilometer. 
Waarom dit verschil? 
Kan ter verduidelijking worden aangegeven 
hoeveel procent in een straal van 5, 10, 15, 
20. 25 en 30 kilometer realistisch geleverd 
kan worden? 

JH: In Tilburg is er geen maximum afstand. 
Praktijk heeft echter laten zien dat de 
meeste mest van dichtbij komt. Het gaat 
niet om de afstand an sich, het gaat om de 
verwerking van het lokale overschot. Of dat 
5, 10 of 15 km is maakt niets uit. 

 Waar (in Nederland of daarbuiten) staat 
een soortgelijke mestvergister die ook 
commercieel in gebruik is? 

JH: Er zijn meerdere referenties in NL voor 
een vergelijkbare biogasinstallatie, 
hiernaast ook voor de 
verwerkingsinstallatie. Ons project is een 
combinatie van deze 2. 

Leon van Dun 
Dorpsbelangen West Betuwe 

Er is sprake van 37 mln kg P-overschot 
(2018). Hoeveel is dat in de regio West 
Betuwe, in een straal van 30 km? 

JH: in de omtrek is voldoende mest 
aanwezig. Dit is tevens toegelicht tijdens de 
informatieavond met gegevens van CBS 
Stats. Hier is exact terug te vinden wat 
productie en plaatsingsruimte zijn. Het 
verschil is derhalve overschot. Door te 
werken met een poorttarief excl. transport, 
betaalt de veehouder die het dichtst bij zit 
ook het minste. Hierdoor worden langere 
afstanden ontmoedigd. Er is tevens een 
grote groep lokale veehouders die al 
hebben aangegeven behoefte te hebben 
aan een dergelijke mestverwerking. 
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 De kaart in de presentatie toont rond West 
Betuwe tussen de 0 en 1,4 fosfaat. Welke 
eenheid wordt in deze kaart weergegeven? 

Ambt: onbekend 

 Hoeveel van het overschot van mest wordt 
daadwerkelijk geleverd aan de te bouwen 
biogascentrale? 

JH: nog niet bekend. 

 Hoeveel methaanemissie is er nu in West 
Betuwe? 

JH: niet bekend 

 Als methaanemissie 23 maal schadelijker 
is dan CO2, waarom zouden we dat West 
Betuwe binnen halen? 

JH: het project gaat lokale emissie juist 
verminderen. De methaan komt niet vrij in 
de atmosfeer. 

 Via deze link 

(https://vng.nl/artikelen/global-goal-7-

betaalbare-en-duurzame-energie 
) worden enkele belangrijke taken van de 
gemeente benadrukt. Welke oplossingen 
worden er bij de biogascentrale 
aangedragen voor het herinvesteren van 
opbrengsten in de regio en het vermijden 
van negatieve effecten elders? 

Ambt: De aandeelhouders willen rendement 
op hun investering en hebben ieder voor 
zich plannen of verplichtingen met dit geld.  
Het voert in het kader van deze 
beeldvormende bijeenkomst te ver om hen 
te bevragen naar de bestedingsdoelen 

Jos Vreeken 
Leefbaar Lokaal Belang 

Valt de installatie onder de BRZO 
regelgeving? Zo nee, waarom niet? En zijn 
er mogelijkheden om deze regelgeving 
alsnog van toepassing te verklaren? 

JH: De hoeveelheden zijn onder BRZO 
normen.  

 Er wordt circa 75.000 m2 biogas per dag 
geproduceerd. Wordt dit meteen verwerkt / 
gebruikt, lokaal opgeslagen (zo ja, waar) 
en/of wordt een deel over de weg 
getransporteerd? 

JH: Ja wordt meteen opgewerkt en 
geleverd aan het net, dan wel verbruikt in 
de WKK of heaters. Alles via vaste 
aansluitingen, geen wegtransport 

 Hoe wordt het H2S gehalte gecontroleerd? 
Is hier een procedure voor? Wordt er een 
melding gemaakt indien het percentage 
boven 1% uit komt? Is dit wettelijk 
vastgelegd? 

JH: continue monitoring en actieve 
ontzwaveling. Melding conform geldende 
wetgeving. Er is geen H2S emissie naar 
buiten. Overigens zal de 1% nooit worden 
gehaald. Gangbaardere waarden zijn max 
0,02% nog voor de ontzwaveling. Na 
ontzwaveling bijna 0 

https://vng.nl/artikelen/global-goal-7-betaalbare-en-duurzame-energie
https://vng.nl/artikelen/global-goal-7-betaalbare-en-duurzame-energie
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 Stroomstoring kan voor diverse problemen 
zorgen. De locatie heeft een eenzijdige 
stroom aan- en afvoer. Zijn er 
veiligheidsvoorzieningen gepland voor een 
stroomstoring? Worden er protocollen 
gemaakt? Wordt een 
noodstroomvoorziening geregeld? 

JH: er zijn protocollen voor 
stroomstoringen. Alles is afgesloten en valt 
stil bij een stroomstoring. Het 
geproduceerde gas zal dan worden 
afgefakkeld. Hiervoor is een 
noodvoorziening aanwezig. 

 Wordt er een risicoanalyse gemaakt 
(BowTie)? En kunnen wij die ter inzage 
krijgen? Enkele risico’s zijn de Betuwelijn, 
A15, Windmolens en omliggende bedrijven. 

JH: Ja is aanwezig. Dit zal ook conform 
wetgeving worden getoetst in de aanvraag. 
Aanvraag komt ter inzage. 

 Als 1m3 mest 40m3 methaangas oplevert, 
zouden 60 tot 70 vrachtwagens per dag 
nodig zijn. Daarnaast nog 10 vrachtwagens 
voor de bijproducten. Kunt u de genoemde 
38 vrachtbewegingen per dag cijfermatig 
onderbouwen? 

JH: 38 x 5 dagen per week x 52 weken x 35 
ton per vracht = 345.800 ton 
 
Meeste is aanvoer en een deel is afvoer 
(korrel) 

 Bij de eventuele bouw komt CO2 en N2 vrij. 
Komen deze stoffen ook vrij bij het 
vergistingsproces (sowieso voor transport). 
Kunt u aangeven hoeveel? En heeft dit 
invloed op de woningbouw in onze 
gemeente? 

JH: Bij het vergistingsproces komt niets 
vrij. Uiteindelijk zal de verwerkingslucht 
worden gewassen en conform 
vergunningen naar buiten komen. Hier 
mogen we dan ook geen normen 
overschrijden. 
Netto heeft dit project een enorme N en 
CO2 reductie tot gevolg! 

Onbeantwoorde vraag tijdens de avond. Hoe wordt gehandhaafd met betrekking tot 
zaken als stankoverlast als de 
biogasinstallatie geplaatst is? 

De omgevingsdienst regio Nijmegen is door 
de Provincie  met de handhaving belast. 

Onbeantwoorde vraag tijdens de avond. Wat is de afstand tot het spoor aan de 
zuidkant van het terrein (Betuweroute). 

Ambt: Ongeveer 175 meter. 
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Ambt= behandeld ambtenaar gemeente West Betuwe,   

JH= John Horrevorts directeur Re-N (initiatiefnemer),   

WZ= Wolter Ziggers (ODRN) 

HvV= Henk van Vuren (inwoner Geldermalsen) 
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