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Onderwerp  

Informatie initiatief Biogascentrale Geldermalsen 

 

Kennisnemen van 

De presentatie op 7 januari 2020 van initiatiefnemer RE-N over het initiatief om een biogasinstallatie te 

realiseren op het AVRI-terrein nabij Geldermalsen. Tevens kennis nemen van de visie op dit initiatief 

van omwonenden, LTO en de vergunningverlenende Omgevingsdienst. 

 

Inleiding 

In de voormalige gemeente Geldermalsen speelde reeds een initiatief om op het AVRI-terrein een 

Biogascentrale mogelijk te maken. Besluitvorming is door de voormalige gemeente Geldermalsen 

doorgeschoven naar de nieuwe gemeente West Betuwe.  

De initiatiefnemer heeft zich na de fusie inmiddels opnieuw gemeld. Het college van B&W heeft nog 

geen principestandpunt ingenomen over de wenselijkheid van het initiatief, maar acht het wel van 

belang om vroegtijdig informatie te verstrekken. Daarom wordt een beeldvormende voorronde over dit 

onderwerp georganiseerd op 7 januari 2020. 

Het initiatief past grotendeels in het bestemmingsplan ‘Grondstoffenpark Rivierenland’ dat in 2013 is 

vastgesteld. Er is echter wel een strijdigheid met betrekking tot de hoogte van de silo’s; dat is de reden 

dat bij het vergunningentraject de gemeenteraad in beeld komt. Provincie Gelderland geeft voor dit 

type inrichtingen vergunningen af en zal vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan een 

Verklaring van Geen Bedenkingen aan uw raad vragen. Om de formele procedure soepeler te laten 

verlopen heeft de initiatiefnemer een principeverzoek ingediend, waarmee het draagvlak voor zijn plan 

wordt gepeild.   

 

Het college van B&W heeft kennis genomen van het initiatief. Vooralsnog is nog geen positieve 

grondhouding aangenomen omdat er twijfels zijn over de uitvoerbaarheid met betrekking tot de PAS-

problematiek, draagvlak bij en mogelijke overlast voor omwonenden en het mogelijk niet duurzaam 

zijn van een biogascentrale. Tijdens de avond op 7 januari zal de initiatiefnemer hier nader op ingaan 

en is er alle ruimte om deze vragen én uw eigen vragen beantwoord te krijgen.  

 

Kernboodschap 

Op 7 januari kunt u kennis nemen van het initiatief van RE-N om een biogascentrale op het AVRI-terrein 

te realiseren. Tevens kunt u vragen stellen aan een vertegenwoordiger van de LTO, een 

vertegenwoordiger van de omwonenden en een vertegenwoordiger van de vergunningverlenende 

Omgevingsdienst (namens de Provincie Gelderland) om zo doende een beeld te vormen.  
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Vervolg 

Zodra er een formeel  verzoek om een Verklaring van Geen Bedenkingen van de provincie volgt, zal er 

ook een collegestandpunt volgen.  

Oordeelsvormende en besluitvormende bespreking in de raad is ook pas aan de orde indien de 

initiatiefnemer daadwerkelijk een aanvraag omgevingsvergunning zal indienen. Naar verwachting zal 

dit in de loop van 2020 kunnen zijn.  

 

Bijlage(n) 

 

Agenda van de avond. 

Presentatie (wordt kort van tevoren toegezonden) 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


