
Van: inwonder  
Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 11:37 
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: Beeldvormende bijeenkomst Biogasinstallatie op Avri terrein 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Afgelopen dinsdag 7 januari jl. heb ik de beeldvormende bijeenkomst voor de Biogasinstallatie op het 
Avri terrein bijgewoond. Zoals tijdens de vergadering is bepaald treft u hieronder mijn vragen / 
opmerkingen aan, waarop ik graag een antwoord of reactie krijg. Tevens heb ik een aantal 
aanvullende documenten bijgevoegd welke van belang kunnen zijn om tot een juist oordeel / een 
juiste afweging te komen. 
 
1. Allereerst heb ik even het bestemmingsplan grondstoffenpark Rivierenland erbij gepakt. Hierin 

staat het volgende: 
 

4.4.3 Gebruik en bebouwing 

Geen m.e.r.-(beoordelings)plicht 

Voor de hierna te noemen gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden geldt dat zij uitsluitend bij recht worden 

toegestaan indien en voor zover hierdoor geen nieuwe m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht ontstaat. 

 
Voor zover ik afgelopen dinsdag begrepen is, is er wel degelijk voor de bouw van de 
Biogasinstallatie spraken van in ieder geval een m.e.r.-beoordelingsplicht. Kan de bouw van een 
dergelijke installatie dan ook überhaupt plaatsvinden binnen het huidige bestemmingsplan? 

 
2. De hoogte van de geplande silo’s (25 meter hoog) valt ver buiten het bestemmingsplan. Ik wil u 

vragen om een beeld te vormen van de hoogte van de silo’s (gemiddeld meer dan 10 meter 
hoger / 2x zo hoog als de gemiddelde gebouwen op het bedrijventerrein Hondsgemet). Vraag is 
of de omgeving hier nog meer belast mee moet worden? Het lijkt nu al namelijk de Botlek als je 
’s avonds richting de Avri rijdt. 

 
Naast de vragen omtrent het bestemmingsplan heb ik nog de volgende vragen / opmerkingen 
omtrent de Biogasinstallatie zelf: 
 
3. Onderzoek wijst uit dat er andere co-producten worden toegevoegd aan de vergisters welke niet 

op de positieve lijst staan. Hoe wordt dit gecontroleerd en gehandhaafd? 
 
4. Uit de presentatie blijkt dat er sprake is van geurwassers op de installatie zodat er geen sprake 

zal zijn van geurhinder. Ten eerste wil ik u erop wijzen dat wij als omwonende van de Avri 
inmiddels 2x door de rechter in het gelijk zijn gesteld ten aanzien van de aanvullende 
maatwerkvoorschriften welke door de ODR opgesteld zijn ten aanzien van de geuroverlast door 
Bruins en Kwast op het Avri terrein. Tot tweemaal toe heeft de rechter geoordeeld dat de 
aanvullende maatwerkvoorschriften niet voldoende zijn om geuroverlast te voorkomen. 
Inmiddels wachten wij al bijna een jaar op de nieuwe aanvullende maatwerkvoorschriften vanuit 
het ODR. Helaas hebben wij hieromtrent nog niets mogen ontvangen. Bijgevoegd treft u beiden 
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uitspraken van de rechtbank aan. Een dergelijke Biogasinstallatie kan alleen maar voor meer 
geurhinder gaan zorgen en niet voor minder. Hoe wordt er namelijk omgegaan met de vrachten 
welk staan te wachten om gelost te worden? Hoe wordt de mest / het co-product aangevoerd? 
Mogen agrariërs zelf de mest aanvoeren in welke vorm dan ook? Wat gebeurd er als de deuren 
opengaan om de producten aan of af te voeren? Wordt hier middels een drukregeling de geur 
inpandig gehouden of komt er dan een geur vrij zoals nu ook het geval is bij de overslaghal van 
de Avri? 

 
5. Als agrariers zelf de mest mogen aanvoeren, hoe wordt dan gegarandeerd dat het niet meer 

dan 2 transportbewegingen gemiddeld per uur zijn en hoe wordt dan gegarandeerd dat er geen 
sprake zal zijn van geuroverlast?  

 
6. Dhr. Horrevorts had het over de korrel (kunstmestvervanger) welke wordt afgevoerd verder weg. 

Wat is verder weg en op welke wijze wordt dit vervoerd? Wat betekent dit voor de Co2 
uitstoot? 

 
7. Graag ontvang ik een gedegen berekening wat voor effect een dergelijke installatie heeft voor 

het milieu. Niet alleen op het gebied van de opwek van energie, maar ook wat het aan energie 
kost om de producten aan-  en af te voeren. Wat de installatie zelf aan energie opmaakt. En wat 
dan uiteindelijk het totale milieueffect is. 

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

 
9. Hoe wordt er gecontroleerd of de mest daadwerkelijk uit de omgeving komt? Wat als blijkt dat 

de mest buiten de straal van 30 kilometer vandaan komt? 
 

10. Waar wordt het water geloosd? Er was spraken van 1.000 kuub per dag. Dit is ruim 40 kuub per 
uur en dus geen klein straaltje zoals de meneer van LTO het verwoordde. 

 
11. Wat is het risico met betrekking tot methaangas en ammoniak? 

 
12. Ik heb een aantal agrarische bedrijven uit de omgeving inmiddels gesproken en gevraagd of zij 

een mestoverschot hebben. Allen geven ze aan dat er geen sprake is van een mestoverschot in 
de regio. Wellicht een aantal wat grotere collega bedrijven die een overschot hebben, maar dit 
nog steeds geregeld krijgen zonder het aan te moeten bieden aan een dergelijke installatie. 
Sterker nog: er komt varkensmest vanuit Brabant welke binnen onze Gemeente wordt 
uitgereden op het land. Mijn vraag is dan ook, aannemende dat er een plan aan de biovergister 
ten grondslag ligt welke een financierder ook zal willen inzien. Kunt u onderbouwd aangeven 
hoeveel bedrijven binnen de straal van 30 kilometer een mestoverschot hebben? Het feit dat er 
volgens het CBS cijfers beschikbaar zijn over de regio zegt niets over hoeveel bedrijven er 
daadwerkelijk bereidt zijn de mest af te voeren naar een dergelijke vergister. 

 
13. Wat betekent de installatie voor het omgevingsgeluid? Hoeveel geluid maken de luchtwassers 

en hoeveel geluid wordt geproduceerd door de aan- en afvoer van de producten? 
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14. Kan er bij calamiteiten snel genoeg gehandeld worden, aangezien er maar 1 toegangsweg 
richting de Avri is? 

 
15. Is / wordt er onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en stabiliteit van Re-N Technology 

ApS? Wat als de installatie er staat en bedrijf blijkt niet voldoende liquide te zijn? Normaliter 
het probleem van het bedrijf, maar gezien de impact op de omgeving dan een probleem van de 
gemeente. 

 
Naast de uitspraken van de rechtbank omtrent de geur, heb ik tevens de een notitie bijgevoegd van 
de Avri waaruit de huuropbrengst voor de verhuur van het perceel blijkt welke tegoed komt aan de 
Avri. Hier was wat onduidelijkheid over afgelopen dinsdag. Voegt wellicht niet veel toe voor deze 
beeldvorming, maar hierbij rijst wel de vraag: wat ziet de burger hier van terug, buiten een extra 
doorn in het oog. Als laatste wil ik u het volgende artikel niet onthouden: 
https://mobilisation.nl/index.php?id=8. 
 
Graag ontvang ik binnen 14 dagen een reactie op de door mij gestelde vragen. Mocht deze termijn 
niet haalbaar zijn, dan verneem ik dat graag van u. 
 
Ik vraag u deze mail door te sturen naar alle raadsleden en het college van B&W alsmede dhr. 
Horrevorts. 
 
Met vriendelijke groet,                                                                                                          
inwoner 
 

DISCLAIMER:  
De informatie verzonden met dit E-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.  Gebruik van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden.  Indien u niet de 
geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming,  (a) is de openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en 
het bericht te vernietigen.  
 
Deze mail graag alleen printen als het echt nodig is. 

 

 

https://mobilisation.nl/index.php?id=8

