Aan de leden van de raad van gemeente West Betuwe
Kuipershof 2
4191 KH Geldermalsen
Tevens per e-mail verzonden: gemeente@westbetuwe.nl

Geldermalsen, 20mei 2020

Betreft: bedenkingen biomassavergistingsinstallatie op het AVRI-terrein

Geachte leden van de raad,
De leden van de Coöperatieve Vereniging Hondsgemet, waarin alle eigenaren en gebruikers van
gronden en gebouwen op bedrijfsterrein Hondsgemet te Geldermalsen zijn verenigd, maken zich
grote zorgen over de plannen voor de realisatie van een biomassavergistingsinstallatie op het AVRIterrein.
Wij zien de plannen voor de realisatie van een biomassavergistingsinstallatie als een zogenaamde
probleemoplossing die meer problemen veroorzaakt dan oplost door de ingrijpende negatieve
consequenties voor het leef- en werkklimaat in de nabijheid daarvan.
Wij lichten dit graag nader toe. Naar onze overtuiging kan een biomassavergistingsinstallatie feitelijk
niet draaien zonder dierlijke mest en financieel niet zonder inkomsten uit de aanvoer daarvan. De
agrarische structuur van de regio Rivierenland is zodanig dat geen sprake is van een overschot aan
dierlijke mest. Dit betekent dat mest uit overschotgebieden aangevoerd zal moeten worden, zoals de
intensieve veehouderijgebieden in Midden- en Oost-Brabant en op de Veluwe. De milieuwinst die
met biomassavergisting kan worden behaald wordt door een toename van uitstoot als gevolg van
transportbewegingen van en naar deze locatie teniet gedaan. Deze situatie zal in de toekomst verder
verergeren als gevolg van de stikstofproblematiek en de daarmee verband houdende afname van de
veestapel. Hetzelfde geldt voor ‘gesleep’ met dieren en dierlijke restproducten vanuit het perspectief
van de volksgezondheid.
Ons vooruitzicht om in de toekomst geconfronteerd te worden met de hierna volgende pijnpunten is
weinig aantrekkelijk:
-

-

een forse toename van laagwaardige transportbewegingen over de Randweg en de
Plettenburglaan, terwijl de toegangswegen nu al dichtgeslibt zijn en een groot probleem
vormen. De Gemeente heeft daar al aandacht voor gevraagd aan de Provincie;
geuroverlast, althans het risico daarvan;
een toename van het groepsrisico als gevolg van de aanwezigheid van een
biomassavergistingsinstallatie op het terrein van ‘de buren’.

Afgezien van de hiervoor geschetste negatieve gevolgen voor ons leef- en werkklimaat vrezen wij dat
ook toekomstige huurders en kopers deze verminderde locatie-eigenschappen zullen “inprijzen” in
hun vestigingsplaatskeuze, hetgeen tot een waardedaling van grond en gebouwen leidt.

Met inachtneming van het vorenstaande doen wij een dringend beroep op uw gemeenteraad om
vanuit haar publiekrechtelijke rol geen medewerking te verlenen aan vergunningverlening én om
vanuit haar rol als aandeelhouder van AVRI de directie op te dragen om af te zien van realisatie van
een biomassavergistingsinstallatie.
Eenzelfde appél doen wij op bestuurders en toezichthouders van AVRI, maar dan vanuit goed
nabuurschap.

Hoogachtend,

Namens het bestuur,
Sandra Voortman

