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Aanleiding

Door de SP zijn op 15 april 2020 schriftelijke vragen op grond van artikel 33 van het Regelement van 
Orde ingediend. Dit naar aanleiding van de agendering van het raadsvoorstel betreffende de 
actualisatie van bestemmingsplannen rondom Agrogas Varsseveld en de op 11 maart 2020 gehouden 
raadsinformatiebijeenkomst naar aanleiding van dit onderwerp.

Zoals in onze brief van 22 april al aangegeven betreft het een grote verscheidenheid aan vragen 
over Agrogas en ook vragen die tijdens de informatiebijeenkomst op 11 maart aan de 
toen aanwezige instanties gesteld hadden kunnen worden. Kortheidshalve zullen wij daar 
bij de betreffende vragen ook naar verwijzen.

VNOG –risicoanalyse – VNOG Noord en Oost Gelderland
Door de Omgevingsdienst Nijmegen is aan Agrogas gevraagd om een QRA op te stellen voor de 
gehele inrichting. Als gemeente hebben wij dit ook aan Agrogas gevraagd. Dit geeft het bedrijf zelf ook 
een compleet beeld van de actuele situatie als de technische uitvoering van alle installaties duidelijk is 
en/of gebouwd zijn. Echter het is geen verplichting om een ‘geupdate’ QRA op te stellen.
De overige vragen hebben betrekking op het innemen van een standpunt. Zoals in de brief van 22 
april al is aangegeven treden wij niet in de bevoegdheden van andere instanties en vertrouwen wij op 
hun deskundigheid.

Advies Brandweer – Veiligheidsrisico Noord en Oost Gelderland
De onder dit onderdeel gestelde vragen zijn enerzijds technische vragen, waarvoor wij u verwijzen 
naar de VNOG en anderzijds wederom vragen naar een standpunt van de gemeente in deze. Ook hier 
geldt dat het vragen zijn waarvoor het college niet het bevoegd gezag is en dus ook niet over de 
beantwoording hiervan gaat.

Regionale brandweer Raadsinformatieavond 11 maart
Zoals aangeven is Agrogas gevraagd om een QRA op te stellen voor de gehele inrichting.

De Informatieavond 11 maart en Waterschap - lozingsvergunning
De antwoorden op vragen van de informatieavond van 11 maart van GGD en Waterschap zijn 
verstrekt in de memo van 21 april jl.

Omgevingsvergunning
Op 25 april 2013 is een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van 
een co-vergistingsinstallatie voor de verwerking van digestaat. Als gemeente hebben wij een advies 
uitgebracht ten aanzien van de activiteit bouwen. Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het 
bouwen van een bouwwerk is aangegeven, dat er ten aanzien van deze activiteit geen redenen zijn 
om de omgevingsvergunning te weigeren.
Bij besluit van 1 maart 2017 heeft de provincie een omgevingsvergunning verleend voor het 
veranderen van de vergunde, maar nog niet gerealiseerde, inrichting. 
Als gemeente zijn wij geen partij die betrokken is bij de rechtszaak tegen de door de provincie op 20 
maart 2020 verleende omgevingsvergunning. Alle uitspraken zijn openbaar en te vinden op de website 
www.rechtspraak.nl wanneer men zoekt op “agrogas”.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

http://www.rechtspraak.nl/


Niet de omgevingsdienst Regio Arnhem is betrokken bij dit dossier; dat is de Omgevingsdienst Regio 
Nijmegen (ODRN). Aangezien het hier een provinciale inrichting betreft valt deze onder het 
handhavingsbeleid van de provincie. De provincie Gelderland heeft hiervoor een Beleidsplan 
vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving opgesteld.

Rechtszaak bewoners en gemeente
Zoals al aangegeven zullen wij de contour van Agrogas meenemen bij het bestemmingsplan 
Hofskamp Oost fase 3 en hierbij de QRA van Agrogas betrekken.

Ook bij het ontwikkelen van bedrijventerrein Hofskamp-Oost III hanteren we de “van Buiten naar 
Binnen” werkwijze van Oude IJsselstreek. Daarbij betrekken wij omwonenden, toekomstige gebruikers 
van het gebied, eigenaren van gronden en de ondernemers uit de omgeving. Op dit moment bevinden 
we ons aan het begin van de ontwikkelfase. Het concretiseren van samenwerking en de manieren van 
samenwerking zal worden beschreven in een communicatieplan.


