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Beste gemeenteraadsleden,


u bent in gebreke gesteld door inwoners van Varsseveld omdat u de risico’s van 
mestfabriek Agrogas niet opneemt in de bestemmingsplannen.

De risico’s zijn berekend door de provincie en bekend gemaakt aan de gemeente. De 
burgemeester weigert iets met deze kennis te doen. Wetsartikel Awb 4.17 dwingt u nu te 
reageren. Gaat u de bestemmingsplannen aanpassen?


Één van de grootste mestfabrieken van Nederland, Agrogas, is gepland in de bebouwde kom van 
Varsseveld. Dit brengt diverse risico’s met zich mee die nog niet allemaal in beeld zijn gebracht en 
waar onze gemeente nog niet op is voorbereid.


Voor de CO2-opslag heeft de omgevingsdienst Nijmegen afgelopen zomer de effectafstand 
berekend: er ligt een cirkel van 225 meter om de fabriek heen waarbinnen doden kunnen vallen 
als dit giftige -bijna vloeibare- koudijs ontsnapt.


Er wonen en werken en recreëren mensen in die cirkel van 225 meter. Het gaat om openbare 
straten, openbare ruimte, grasvelden, fietspaden, woonhuizen, de Van Raam fietsenfabriek en 
showroom, Koelhuis Lintelo en uitgegeven bedrijfspercelen. Ook het nieuw te plannen 
bedrijventerrein Hofskamp 3 ligt in de cirkel. Evenals natuur. 


Omwonenden hebben dit met de burgemeester besproken in januari en in september van dit jaar, 
samen met de GGD, de Veiligheidsregio, de omgevingsdienst Nijmegen de Brandweer 
Doetinchem. Provincie heeft het berekend, in opdracht van de ILenT. Maar burgemeester zei in 
september niet nog een derde gesprek te willen hebben en dat wij Agrogas maar moeten vragen 
sirenes op het dak te zetten als waarschuwingssysteem.


Dat is onvoldoende.

U als gemeente bent verantwoordelijk voor het in beeld hebben van de veiligheidsrisico’s van 
geplande industrie. Deze moeten vastgelegd worden in bestemmingsplannen, in de 
veiligheidsplannen en in de scenario’s van de nooddiensten. Kortom in het gemeentebeleid want 
u bent verantwoordelijk voor de veiligheid van bewoners en van mensen in de openbare ruimte.


Daarom dient u nu het officieel berekende veiligheidsrisico CO2-opslag Agrogas op te nemen in 
de bestemmingsplannen waar deze cirkel invalt: plan Bebouwde Kom Varsseveld en plan 
Buitengebied Oude IJsselstreek. Alsook in het veiligheidsplan van de nooddiensten.

 
Dit hebben we u officieel gevraagd in een actualisatieverzoek. U hebt hier niet op gereageerd 
anders dan de ontvangstbevestiging van 13 september 2019 onder zaaknummer 54297. Vanwege 
deze radiostilte hebben we u in gebreke gesteld, op 9 november jongstleden. Hierop heeft u ook 
niet gereageerd, anders dan een ontvangsbevestiging.


Geachte raad, u móet reageren op dit verzoek.

CO2-opslag is gevaarlijk, het is een continue stroom koudijs die fabriek Agrogas haalt uit de 
gistende mest. Deze stroom is niet te stoppen want een mestvergister kan niet makkelijk “uit”, 
zo’n tank heeft 2 of 3 dagen nodig om te kalmeren. Als dit koudijs niet afgevoerd kan worden -
bijvoorbeeld door een koudijsprop op de ventielen- dan scheurt de tank en stroomt het dodelijke 
gas over de grond, tot honderden meters ver. Agrogas is immers een grote fabriek en de CO2 
gaat in twee grote tanks.


Deze gevaren zijn beschreven door de RIVM, door de Veiligheidsregio, door de nationale Adviseur 
Mestgassen, door de Adviseurs Gevaarlijke Gassen, door de omgevingsdienst Nijmegen en door 
de wettelijk geldende veiligheidsnormen (PGS9). Ze zijn voor Oude IJsselstreek nu omgezet in een 
afstand waarbinnen mensen gevaar lopen in Varsseveld: 225 meter. De kennis van deze afstand 
móet omgezet worden beleid. 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Concreet verzoek. Wilt u alstublieft

- reageren op ons verzoek tot actualisatie,

- de kennis vergroten binnen uw organisatie over CO2 uit mestgassen en de gevaren daarvan,

- hierbij niet denken “de provincie zal het wel uitgezocht hebben” want de provincie doet ook 

maar zijn best maar moet 100 dingen tegelijk doen en weet niet zoveel van CO2 en de enkele 
man die hierop zit twijfelt aan de kunde van RIVM en ILenT (!),


- luisteren naar tips en advies van de veiligheidsregio VNOG,

- de bestemmingsplannen aanpassen,

- de nooddiensten geld en tijd geven om hun ding te kunnen doen als er iets gebeurt bij fabriek 

Agrogas.


 
Hiernaast zijn nog vele andere aspecten van de fabriek Agrogas die uw aandacht vragen:


er komt ook een biomassacentrale die per jaar 8,8 miljoen kilo hout gaat verbranden, om de 
mest te drogen zodat hij verkocht kan worden. U weet dat Nederland dit jaar z’n mening over 
biomassa herziet. Teveel fijnstof, teveel stikstof, te weinig bomen. De gemeente zou geen 
biomassacentrale moeten willen binnen haar grenzen.


Agrogas wordt echt een hele grote jongen, in het kleine Varsseveld. Er staan in Nederland maar 2 
mest-co-vergisters die meer mest verwerken dan Agrogas. (gegevens RVO)

Elke dag gaan er 37 vrachtwagens het terrein oprijden waarvan 12 tankwagens met mest; 6 
tankwagens met gistbaar afval en 2 vrachtwagens met houtsnippers voor de biomassacentrale.


Er zit een mestvergister in de fabriek, om groen gas op te wekken. Als je dit afzet tegen de energie 
die de biomassakachel vergt is de installatie als geheel niet duurzaam en niet passend in de 
energietransitie.


Mestgeur zijn we wel gewend. Maar vergistende mest ruikt niet naar mest, ze ruikt naar zure, 
warme kots. Deze overlast hebben we op eigen kosten laten berekenen door dè Nederlandse 
expert in mestvergisters, ir. Van Belois . Die liegt er niet om. Er is momenteel geen mestvergister 1

in NL die geen geuroverlast bij omwonenden veroorzaakt.


De gistende “kots” zit in tanks die kunnen barsten. Dan loopt het digestaat over het land en maakt 
grond en water dood. We hebben dit meegemaakt in Aalten, in 2017. En onlangs in Harderwijk.

 
Een paar keer per jaar moet de fakkel van de fabriek getest worden. Deze staat naast de 
openbare ruimte, met alleen een gazen hekwerk ertussen. Hitte, geluid en stank drijven zo de 
openbare ruimte in. En: de fakkel is aan te raken door voorbijgangers, hij is niet “hufterproof” 
2

Geachte gemeenteraadsleden, we kunnen nog wel even doorgaan. Wij, omwonenden, zijn 
inmiddels expert op deze fabriek. Graag willen we onze kennis delen, met bijval van brandweer, 
GGD en ILenT, maar uw burgemeester blijft ons wegzetten als bezorgde burgers die alleen een aai 
over de bol behoeven. Of dat gemeente alle verantwoording naar de provincie kan afschuiven.


Als burgemeester, namens u, niet inhoudelijk met ons over de fabriek wil praten, dan zult u toch 
minstens officieel moeten antwoorden op ons actualisatieverzoek. De algemene wet 
bestuursrecht verplicht u hiertoe, artikel 4.17.

Wij vinden het heel erg dat het hiertoe moet komen, dat wij met wetboeken moeten zwaaien en 
openbare brieven moeten schrijven, voordat u ons ziet en hoort.


Graag uw reactie.

De omwonenden van Hofskamp, zoals ondertekend in het actualisatieverzoek van 13 september:

fam. Scheuter, fam. Bierman, fam. Ter Laak-Duizend, fam. Klep, fam. Schinkelshoek, fam. Jansen, 
fam. Zweerink-Jolink en fam. Bergervoet-Robbens

te bereiken op de woonadressen uit die brief en via email eekhoorn02@yahoo.com (fam. Klep)

 ir. Van Belois. Mede-opsteller van het enige wettelijk geldende geurmodel, adviseur van provincie Overijsel.1

 er lopen daar natuurlijk geen hufters, alleen omwoners die hun hond uitlaten en gasten en klanten van buurman 2

fietsenfabriek Van Raam die hun fiets uitproberen. Maar u begrijpt het probleem.
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