
 

Aan : Aandeelhouder (AvA) 
Vergadering : - 
Agendapunt : - 
Van : Directeur Avri Realisatie BV 

Onderwerp : Draagvlakonderzoek initiatief 
biomassavergisting 

 
 
Voorstel 
1. Met betrekking tot het initiatief biomassavergisting een reactie geven.  
 
 
 
Inleiding 
In de bijzondere aandeelhoudersvergadering (AvA) op 3 juli 2017 is het initiatief vanuit het bedrijf Re-N om 
te komen tot een biomassavergister op het Grondstoffenpark Rivierenland te Geldermalsen besproken. 
Tijdens de vergadering is afgesproken dat vanuit de Realisatie B.V. allereerst naar draagvlak wordt gekeken 
bij de vertegenwoordigers van de aandeelhouders voordat een beslissing wordt genomen verder te gaan 
met het initiatief.  
In de bijlage, opgesteld door Re-N, wordt verder ingegaan op het initiatief en specifiek ook op een aantal 
aandachtspunten welke op de AvA aan de orde kwamen (herkomst input, markt en samenwerking met 
initiatiefnemer in Neerijnen) .   
 
Beoogd effect 
Voldoende terugkoppeling vanuit de individuele vertegenwoordigers van de aandeelhoudersvergadering 
waarop directeur van Avri Realisatie BV een gefundeerde beslissing kan nemen over het vervolg met de 
initiatiefnemer.  
 
Argumenten 
1.1. Het initiatief sluit aan bij lokale, regionale en provinciale duurzaamheiddoelstellingen 
Het initiatief sluit aan bij de duurzaamheidambities van de gemeente Geldermalsen en de provincie 
Gelderland. Voor wat betreft de productie van groen gas, sluit het initiatief ook goed aan bij de 
duurzaamheiddoelstellingen van Avri met het zonnepark en windpark. 
 
1.2 Het initiatief past bij het bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan Grondstoffenpark Rivierenland kent als functies afvalverwerking en energie. Het 
initiatief betreft de verwerking van biomassa (met name mest) tot energie (groen gas) en grondstof. 
Daarmee past het initiatief op het resterende braakliggende grondgebied (ca. 2 hectare). 
 
1.3 De revenuen komen terecht bij de inwoner 
De huuropbrengsten van de biomassavergister komen ten goede van GR Avri. Met die huuropbrengsten kan 
de afvalstoffenheffing worden verlaagd (ordegrootte €1,5). Dit effect is nog niet verwerkt in de 
meerjarenbegroting van Avri. Dit omdat gezien de beperkingen (ondermeer vanuit het bestemmingsplan), de 
kans gering is dat Avri een huurder weet te vinden voor deze twee hectare. 
 
 
Kanttekeningen 
1.1 De toestemming voor biomassavergisting op het terrein van Avri ligt bij de gemeente Geldermalsen en 
de provincie Gelderland 
Avri Realisatie BV verhuurt grond aan bedrijven en investeert zelf niet in deze biomassavergisting.  Tevens 
is zij niet de vergunningaanvrager. Het vergunningentraject, inclusief procedures met mogelijke bezwaar- en 
beroepstrajecten, is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. De gemeenteraad van Geldermalsen 
gaat over het afgeven van een verklaring van geen bezwaar. Zonder deze verklaring kan het bevoegd gezag 
(provincie Gelderland) de vergunning niet verlenen.  
 
De tien gemeenten die aandeelhouder zijn van Avri Realisatie BV hebben (op de gemeente Geldermalsen 
na) formeel gezien geen bevoegdheid inzake dit initiatief. Een initiatief als een biomassavergister kan echter 
gevoelig liggen bij omwonenden voor wat betreft mogelijke hinderaspecten, hetgeen effecten kan hebben op 
het imago van Avri. Daarom is afgesproken dat ook naar draagvlak wordt gekeken bij de tien 
aandeelhouders van Avri Realisatie BV.  
 
 
 

Avri Realisatie B.V. 



Communicatie 
In deze fase is (externe) communicatie nog niet aan de orde. Op het moment dat besloten wordt het plan uit 
te voeren, zal een communicatieplan onderdeel uitmaken van het project. het opstellen en de uitvoering van 
dit plan is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.  
 
Financiën 
In dit stadium nemen beide partijen (Re-N en Avri Realisatie B.V.) de tijdsbesteding voor het ontwikkeltraject 
voor eigen rekening. Dit beperkt zich tot contacten over een opstalrechtovereenkomst.  
De verdere ontwikkeling zijn voor rekening van de initiatiefnemer, net zoals een eventuele realisatie en 
exploitatie. Bij realisatie zal het initiatief ca. € 120.000,- jaarlijkse aan huur opleveren.  
 
Uitvoering 
Verzocht wordt om uiterlijk einde september 2017 een reactie per mail/brief te geven aan de directeur van 
Avri Realisatie B.V.  
Vervolgens is het aan de directeur om een beslissing te nemen over het vervolgtraject.  
 
Bijlagen 
- Notitie van Re-N Technology BV over initiatief biomassavergisting te Geldermalsen d.d. 18 juli 2017 
 
 
 


