openbare brief over veiligheidsrisico mestvergister Agrogas
Varsseveld, 5 januari 2020
Geachte gemeenteraad,
we hebben u in september gevraagd om bestemmingsplannen aan te passen met de nieuwe
veiligheidsinformatie van mestfabriek Agrogas. U heeft hier nog geen besluit over genomen,
daarom hebben bewoners u in gebreke gesteld.
De Provincie heeft in augustus nieuwe berekeningen gemaakt over hoe onveilig de mestfabriek is.
Uiteraard moet gemeente zich de kennis eigen maken en de materie begrijpen. Dan zult u zien dat
ook de Omgevingsdienst Nijmegen kleine fouten kan maken. Zo is de afstand waarbinnen CO2opslag dodelijke gevaren oplevert correct berekend op 225 meter. Maar de ODRN heeft deze
cirkel niet om de CO2-opslag getrokken maar om een los punt in het grasveld 70 meter ten
noorden.
Als de cirkel juist wordt gelegd dan blijkt dat naastgelegen bedrijven, de openbare ruimte, de
openbare weg, fietspaden en een woonhuis vallen binnen de straal van 225 meter. In deze cirkel
kunnen dodelijke slachtoﬀers vallen indien één van de twee tanks openscheurt. Een risico
waarvan de overheid zegt dat het kan gebeuren1. Een afstand waarvan de Veiligheidsregio heeft
gezegd dat de brandweer niet op tijd kan komen om mensen te redden2.
Met het (correct) opnemen van deze nieuwe gegevens Externe Veilgheid maakt u de bestaande
bestemminsplannen beter. Het zijn de plannen Varsseveld Bebouwde Kom en plan Buitengebied
Oude IJsselstreek.
Wij begrijpen niet waarom u dit niet wilt doen.
Ook het nieuwe plan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Hofskamp Oost 3 moet deze
gegevens krijgen.
Is dat de reden? Dat uw economische ambities gevaar lopen? Die zijn toch niet belangrijker dan
de gezondheid van uw inwoners, ondernemers en werknemers?
Wij hopen dat u actief de instanties VNOG en GGD om advies vraagt bij het in kaart brengen van
de risico’s van de mestfabriek en het opstellen van een Veiligheidsplan.
Hoogachtend,
bezorgde inwoners van Varsseveld, bij u bekend uit onze brief van 2 september 2019.
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