
Schriftelijke vragen inzake: 
a. Raadsvoorstel: Geen medewerking verlenen aan actualisatie bestemmingsplannen rondom  

   Agrogas Varsseveld, 20 februari 2020
b. Raadsinformatiebijeenkomst 11 maart, 2020
 
Aan het college van burgemeester en wethouders. 
 
Schriftelijke vragen op grond van artikel 33 van het Regelement van Orde 
Ingediend op  15 april 2020 
 
Vraagsteller: Mevr. Elja Versteeg, Raadslid SP

1. VNOG –risicoanalyse – VNOG Noord en Oost Gelderland 
Een risicoanalyse is het belangrijkste instrument voor het integrale veilheidsbeleid.
Hierin zijn opgenomen: Plaatsgebonden risico’s, groepsrisco’s en een beschrijving van de 
ongevallenscenario’s.
Op verzoek van de gemeente heeft de Biogasvereniging Achterhoek opdracht gegeven aan G&O 
consult, st Anthonis tot het uitbrengen van een risicoanalyse: QRA. Deze rapportage is 
verschenen op 25 januari 2013. Bij de bestudering van dit rapport heb ik geconstateerd dat o.a. 
gasontsnapping en tankbreuk hierin niet zijn opgenomen.
Op de raadsinformatiebijeenkomst van 11 maart zijn hierover diverse vragen gesteld.
Aanwezig op de avond was o.a. Dhr. Vincent Verburg van de VNOG. Dhr. Deze is adviseur 
gevaarlijke stoffen, de deskundige voor risico’s, zijn adviezen moeten zwaar worden genomen  
Verburg heeft zich uitgesproken voor een nieuwe Risico Analyse en heeft daarbij diverse 
suggesties gedaan
vragen:
a. Deelt het college de opvatting van de Dhr. Verburg dat er een nieuwe Risco Analyse (QRA) 

gemaakt moet worden, of tenminste de Risico Analyse van januari 2013 moet worden 
geactualiseerd voordat er gebouwd kan worden?
Zo nee, kunt u aangeven waarom dan niet?

b. In de Risico Analyse van 2013 is bij de beschrijving van de planlocaties, niet de wijziging van 
de tweede tank opgenomen en is de opslagcapaciteit van 48 ton Co2 in 2013, verhoogd naar  
150 ton Co2. Ook vanuit dat oogpunt zou de Risico Analyse tenminste worden 
geactualiseerd.
Deelt u onze mening dat de Risico Analyse minimaal geactualiseerd moet worden, zo niet,, 
waarom niet?

c. Is het college bereid om aan de Biogasvereniging Achterhoek aan te geven, dat er een 
nieuwe Risico Analyse  moet worden verstrekt voordat  er met de bouw van de 
mestvergistingsfabriek  kan worden begonnen?

d. Vindt het college indien het advies van Dhr. Verburg om een nieuwe Risico Analyse op te 
stellen genegeerd wordt, er onverantwoordelijke risico’s genomen worden met betrekking 
tot de inwoners van Varsseveld en omgeving en hun veiligheid op het spel gezet wordt?

1. Advies Brandweer – Veiligheidsrisico Noord en Oost Gelderland
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OP 25 april 2013 is er door de Brandweer Noord en Oost Gelderland een advies uitgebracht over 
de fysieke veiligheid van het voorgenomen initiatief van Biogasvereniging Achterhoek om aan de 
Euroweg 2, 4, 23 te Varsseveld een mestvergistingsfabriek op re richten.
Het rapport geeft een aantal onvolledigheden aan en doet aanbevelingen.
I. Onvolledigheden

Er wordt gevraagd naar een overzichtelijke stoffenlijst om meer duidelijkheid te krijgen of 
de inrichting onder de Bevi valt.
a. Is deze stoffenlijst aan de Brandweer Regio Noord en Oost Gelderland verstrekt?

Zo nee, waarom niet?
b. Het advies constateert berekening conform ontbreken van Brzo 1999 die is opgesteld 

en adviseert dit bij de omgevingsvergunning te toetsen.
Heeft dit plaats gevonden?

I. Adviezen 
a. Het rapport geeft aan dat in dat advies niet gekeken is naar de consequenties van 

voedselveiligheid, bodemveiligheid, gezondheidsveiligheid, verspreiding van 
biologisische agentia cetera, tijdens de normale operatie. Onder voetnoot 1, wordt 
vermeld dat er verhoogde risico’s te verwachten zijn bij opstart, onderhoud en shut-
down.
Vraag: 
Kan het college aangeven op welke manier adviezen worden ingewilligd om 
bovengenoemde risico’s veilig te stellen?

b. Het rapport geeft aan dat de Bevi in strikt genomen zin niet van toepassing is op deze 
inrichting, maar wel eigenschappen heeft. Het advies is om bij de behandeling van dit 
dossier de Bevi: Besluit externe veiligheid inrichtingen, als leidraad te nemen.
Vraag: Kan het college aangeven of dit advies is opgevolgd?

c. Plaatsgebonden risico(PR) & Groepsrisico (GR)
In het advies wordt vermeld dat de QRA van 25 januari 2013 niet volledig lijkt omdat 
niet alle risicobronnen genoemd zijnen voldoet niet helemaal aan de behoefte van die 
de hulpverleningsdiensten hebben en verzoekt de QRA aan te passen en de sub selectie 
mee te nemen in de berekening.
Vraag 
Kan het college aangeven of deze aanvulling op deze onderdelen van het QRA is 
aangepast?

d. In het advies wordt gevraag om overleg over het invloedsgebied, de telling/invoer
Van personen in dit invloedsgebied, de risk-ranking points en indicaties van de 
effectafstanden.
Vraag:
1. Heeft dit overleg plaatsgevonden en wanneer?
2. Worden deze gegevens periodiek geactualiseerd?

I. Regionale brandweer Raadsinformatieavond 11 maart
a. Tijdens de Raadsinformatie avond heeft ook de regionale brandweer Noord- en Oost 

Gelderland gepleit voor een nieuwe Risico Analyse.
Vraag; 
Neemt u dit advies over?
Zo nee, waarom niet?
b. Vindt het college dat indien het advies van de Brandweer Noord en Oost Gelderland

om een nieuwe Risico Analyse te maken en daarin alle aspecten van de Bevi in mee te 
nemen, niet wordt opgevuld en men daarmee onverantwoorde risico’s neemt en 
daarmee de veiligheid van de inwoners van Varsseveld en omgeving op het spel zet?

1. De Informatieavond 11 maart.
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Op deze avond heeft de burgemeester toegezegd schriftelijk terug te komen op vragen over 
gezondheidsrisico’s. Het gat dan om vragen aan de GGD, aan Medische Milieukundige dienst. 
voorleggen aan de GGD over Agrogas.
Deze vragen dienen een antwoord te geven over de gezondheidsgevolgen door: fijnstof, 
geuroverlast, endo-toxinen ziekte verwekkers, antibiotica en pluimveemest.
Vragen:
a. Zijn deze vragen al aan deze dienst van de GGD voorgelegd?
b. Kan het college deze adviezen openbaar maken en aan de raad verstrekken?

1. Waterschap – Lozingsvergunning
De lozingsvergunning is verleend in 2013. Deze is verouderd en voor vernietiging voorgedragen 
bij de rechtbank.
Vragen.
a. Is er voldoende rekening gehouden met de risico’s van verontreinigende stoffen zoals 

medicijnresten en antibiotica die een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid?
b. Wil het college de uitspraak afwachten alvorens de mestvergistingsfabriek in bedrijf wordt 

gesteld, als dit niet zo is, waarom dan niet?
c. Is het college op de hoogte dat er geloosd wordt op de Seesinkbeek die die meerdere keren 

per jaar droog staat, zoals ook nu het geval is.

1. Omgevingsvergunning 
Het college adviseert de provincie bij het opstellen van een omgevingsvergunning.
Vraag:
a. Van welke datum is de vigerende omgevingsvergunning?
b. Hoe luidde het advies in zake Agrogas? 
c. Op 20 maart 2020 heeft GS in het provinciaal blad 2020 nr. 1348 van de Provincie 

Gelderland met zaaknummers ODRN: W.Z. 110754.05 en GS 2019-005438, een besluit 
kenbaar gemaakt in het kader van de omgevingsvergunning voor loze kelders en verplaatsen 
van schoorsteen biomassakachel.  Bewoners en ondernemers van Hofskamp hebben 
beroepsschriften ingediend tegen dit besluit.
Vraag
a. Het college kan de bouw niet tegenhouden. Agrogas mag al gaan bouwen.

Is het college bereidt om het raadsvoorstel zoals het nu voorligt, te bevriezen tot de 
uitspraak van de Rechtbank, welke medio oktober 2020 wordt verwacht?

b. Is het college bereid om raad te informeren over de uitspraak van de rechtbank?

1. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
Volgens Besluit Omgevingsrecht (BOR, art. 7.2) moet ODRA een probleemanalyse van Agrogas
hebben opgesteld om daarop het handhavingsbeleid te baseren. Deze probleemanalyse is 
onderdeel van het handhavingsbeleid dat aan de raad is voorgelegd.
aan de raad worden voorgelegd.
Vraag
a. Kan het college aangeven wanneer dit aan de raad is voorgelegd?
b. Van welke datum is deze probleemanalyse?
c. Dient er op basis van de nieuwe inzichten (o.a. de QRA, Co2) niet een nieuwe 

probleemanalyse te worden opgesteld?

1. Rechtszaak bewoners en gemeente
Indien het huidige voorstel niet wordt aangepast, lokt het een rechtszaak uit van de 
belanghebbende van Hofskamp. Zij zijn bezorgd over de bedreiging van hun leefomgeving en 
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gezondheid. De bewoners proberen niet de fabriek tegen te houden, ze willen er veilig mee 
kunnen samenwerken. Dit sluit ook aan bij de zorgplicht van de gemeente voor een veilige 
leefomgeving.
Vragen:
a. Is het college bereid om het bestemmingsplan te actualiseren, waarin de nieuwste inzichten 

van de Risico Analyse QRA zijn meegenomen?
b. Is het college bereid om in het kader van burgerparticipatie een platform als overlegorgaan 

met inspraak in het leven te roepen van bewoners van Hofskamp om draagvlak te krijgen 
voor alle veiligheidsrisico’s?

Graag zouden wij de vragen indien mogelijk beantwoord willen zien voor 23 april i.v.m. raadsvoorstel 
5. Geen medewerking verlenen aan actualisatie bestemmingsplannen rond Agrogas.

Op voorhand hartelijk dank voor uw beantwoording.

Elja Versteeg
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