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Geacht	college,	geachte	leden	van	de	raad,	
	
In	de	afgelopen	weken	is	de	op	de	Hofskamp	geplande	mestvergister	van	AGroGas	enkele	malen	in	het	
nieuws	geweest,	onder	andere	in	De	Gelderlander.	Wij	constateren	dat	de	berichtgeving	in	deze	krant	
enigszins	eenzijdig	is	geweest.	Vandaar	dat	we	u	met	deze	brief	willen	‘bijpraten’	over	de	werkelijke	
stand	van	zaken	met	betrekking	tot	de	vergister.		
	
Huidige	maatschappelijk	en	economische	context	
De	intensieve	veehouderij	in	Nederland	zal	in	de	komende	10	jaar	een	forse	verandering	ondergaan.	De	
eerste	belangrijke	verandering	is	het	door	minister	Schouten	in	gang	gezette	proces	naar	een	circulaire	
en	duurzame	landbouw1.	‘Circulair’	wil	zeggen	dat	in	principe	alle	voedsel	voor	de	dieren	afkomstig	
moet	zijn	uit	de	regio,	bij	voorkeur	zelfs	van	het	eigen	bedrijf.	De	minister	wil	af	van	import	van	soja	en	
het	gebruik	van	kunstmest	drastisch	terugdringen.	In	het	concept	van	‘circulaire	landbouw’	zult	u	ver-
geefs	zoeken	naar	een	rol	voor	mestvergisters,	zie	bijvoorbeeld	het	realisatieplan	van	17	juni	2019.	
Hierin	is	geen	rol	toebedeeld	voor	centrale	vergisters	zoals	die	van	AGroGas.		
	
Als	gevolg	van	het	stoppen	met	import	van	krachtvoer	uit	kwetsbare	tropische	gebieden	en	als	gevolg	
van	het	terugdringen	van	kunstmestgebruik	zal	mest	weer	een	noodzakelijke	meststof/bemester	wor-
den	in	plaats	van	de	afvalstof	die	het	nu	is.	Immers,	de	mestvergister	in	Varsseveld	is	gepland	om	de	
boeren	te	‘ontlasten’	van	hun	mest.		
	
Hierbij	komt	ook	nog	de	stikstofcrisis.	Mede	als	gevolg	van	het	door	onze	organisatie	in	gang	gezette	
proces	om	de	stikstofemissie	in	Nederland	binnen	10	jaar	met	50%	te	reduceren	zullen	veel	veehou-
ders	zich	laten	uitkopen.	Dit	proces	is	al	in	gang	gezet.	Verwacht	wordt	dat	het	reeds	bestaande	budget	
hiervoor	naar	meer	dan	€	1	miljard	zal	gaan	worden	verhoogd.	AGroGas	zal	hierdoor	zeker	worden	ge-
raakt	in	die	zin	dat	boeren	zullen	afhaken.		Dit	geldt	vooral	voor	varkenshouders:	70%	van	de	mest	die	
AGroGas	zal	gaan	verwerken	is	varkensmest.		
																																																								
1	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/17/realisatieplan-visie-lnv-op-weg-met-
nieuw-perspectief	
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Omdat	een	koe	in	de	weide	minder	ammoniakemissie	veroorzaakt	dan	op	stal	zullen	de	komende	jaren	
meer	weidegang	laten	zien	met	navenant	minder	mest	om	af	te	voren	naar	de	vergister.		
	
Een	belangrijk	punt	hierbij	is	verder	dat	het	kabinet	onderkent	dat	het	systeem	van	drijfmest	achter-
haald	is.	Immers,	bij	drijfmest	begint	de	anaerobe	vergisting	al	onder	de	stal	en	in	de	mestputten.	Dit	
leidt	tot	hoge	ammoniakconcentraties	in	de	stallen	en	tot	grote	verliezen	van	ammoniak	en	methaan	
naar	de	atmosfeer.	De	oplossing	hiervoor	is	dat	mest	en	urine	aan	de	bron	gescheiden	moeten	gaan	
worden	opgevangen,	zodat	er	twee	stromen	komen:	vaste	mest	en	urine.	Beide	stromen	moeten	dan	
apart	worden	verwerkt.	Ook	dit	past	niet	bij	het	concept	van	AGroGas.			
	
Hierbij	moet	niet	worden	vergeten	dat	het	concept	van	de	mestvergister	van	2012	dateert	en	geba-
seerd	op	de	destijds	gebezigde	uitgangspunten	die	anno	2020	heel	anders	zijn	komen	te	liggen.		
	
Geplande	vergister	op	de	Hofskamp	
Mest	alleen	levert	te	weinig	biogas.	Dat	mag	vreemd	klinken,	maar	zoals	boven	vermeld	start	de	anae-
robe	vergisting	al	in	de	mestkelders.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	circa	25%	van	het	biogas	van	mestvergis-
ters	afkomstig	is	van	de	mest	die	de	vergister	ingaat.	De	overige	75%	moet	komen	van	zogenaamde	‘co-
producten’.	Dit	zijn	(berm)	gras/mais,	etc.	Ook	diervoeder	dus	en	eventueel	afval	uit	de	voedingsmid-
delenindustrie.		
Als	AGroGas	de	dikke	fractie	wil	afvoeren	naar	Duitsland	dan	mag	er	zelfs	geen	bermgras	in	omdat	het	
vergisten	van	bermgras	in	Duitsland	verboden	is	(er	zit	blik,	plastic,	etc.)	in.	Export	naar	Duitsland	is	
dan	geen	optie.	Dat	er	twee	aparte	kunstmeststromen	geproduceerd	gaan	worden	(stikstof	en	fosfaat	
gescheiden),	zoals	AGroGas	beweert	is	niet	terug	te	vinden	in	de	vergunde	lay-out.		
	
Externe	veiligheid	
Worst-case	is	het	scheuren	van	een	tank.	De	Veiligheidsregio	heeft	eerder	in	een	rapport	aangegeven	
dat	dit	kan	leiden	tot	‘lokale	ontwrichting’	en	schade	met	doden	en	gewonden	tot	op	behoorlijke	af-
stand.	Het	potentiele	effect	is	dus	heel	groot.	Echter,	de	kans	is	volgens	provincie/AGroGas	heel	klein,	
dus	is	het	risico	volgens	de	provincie	acceptabel.	
	
Geurnormering	
Het	klopt	dat	de	vergunde	lay-out	van	2017	voor	de	omgeving	qua	geur	beter	is	dan	de	vergunning	van	
2013.	De	geurnormering	in	de	vergunning	heeft	echter	wel	alleen	betrekking	op	bescherming	van	de	
omwonenden/woonomgeving.	Bedrijven	op	de	Hofskamp	vallen	niet	onder	deze	bescherming	omdat	dit	
industriële	bedrijven	betreft.	De	vergunning	biedt	dus	voor	de	bedrijven	geen	bescherming	tegen	
stankoverlast.	Indirect	profiteren	de	bedrijven	natuurlijk	wel	van	de	geurnormering	ten	behoeve	van	
bescherming	van	omwonenden.	Als	het	in	de	toekomst	gaat	stinken	zijn	bedrijven	op	de	Hofskamp	niet	
ontvankelijk	als	het	gaat	om	stankklachten	omdat	ze	zich	niet	kunnen	beroepen	op	de	geurnormering	
in	de	vergunning.		
	
Emissies	van	pathogenen	naar	de	lucht	tijdens	normaal	bedrijf	
Sinds	de	vergunningverlening	in	april	2013	is	er	nieuwe	informatie	beschikbaar	gekomen	over	de	risi-
co’s	van	zogenaamde	bio-aerosolen,	die	ook	bij	mestvergisters	vrijkomen.	Bio-aerosolen	zijn	vaste	
deeltjes	of	in	de	lucht	zwevende	fijne	vloeistofdruppels	(mist)	die	pathogenen	bevatten.	
Volgens	de	Universiteit	Wageningen2	zijn	de	voor	de	mens	in	potentie	schadelijke	emissies	van	vee-
houderij	gerelateerde	bio-aerosolen	(o.a.	bacteriën,	virussen,	endotoxine,	voorbeeld	bacterie	Coxiella	
Burnetii	3)	vooral	afkomstig	van	mest	zowel	uit	stallen	als	uit	mestbewerkingsinstallaties.		
Het	kennisbericht	“Mest	en	mest	bewerking”	(14	feb	2018)	van	het	Kennisplatform	Veehouderij	en	
Humane	gezondheid	(VHG)	concludeert	over	fijnstof	en	endotoxinen	het	volgende:	“Mest	leidt	tot	fijn-
stof	met	een	hoog	gehalte	aan	micro-organismen	en	endotoxinen.	Er	zijn	aanwijzingen	dat	bij	het	aan-
wenden,	composteren	en	drogen/indikken	van	mest,	emissies	naar	de	buitenlucht	kunnen	optreden.”	

																																																								
2	Rapport	van	de	WUR	d.d.	14	maart	2018	
3	Q-koorts	wordt	veroorzaakt	door	een	bacterie.	De	bacterie	heet	Coxiella	Burnetii.	Mensen	krijgen	de	bacterie	
van	een	dier	dat	er	mee	besmet	is.	In	Nederland	zijn	het	vooral	de	geiten,	soms	ook	schapen,	die	de	Q-
koortsbacterie	verspreiden	
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Onder	de	bacteriën	en	virussen	die	aanwezig	zijn	in	het	fijnstof	uit	mest	kunnen	bacteriën	en	virussen	
aanwezig	zijn	die	voor	mensen	direct	ziekteverwekkend	(zoönotisch)	zijn.	
	
De	huidige	stofnorm	aan	de	uitlaat	van	de	wasser	van	AGroGas	is	5	mg/Nm3.	Dit	stof	bevat	bio-
aerosolen	zoals	bacteriën,	virussen,	endotoxinen,	etc.	Doekfilters	halen	momenteel	stofconcentraties	
onder	0,5	mg/Nm3.	Naar	aanleiding	van	een	juridische	procedure	van	ons	heeft	de	provincie	op	5	au-
gustus	2019	een	ontwerpbeschikking	gepubliceerd	met	een	verlaging	van	de	stofnorm	naar	1	
mg/Nm3.	Dit	gaat	niet	zover	als	waar	door	ons	om	gevraagd	is:	een	aanscherping	naar	maximaal	0,5	
mg/Nm3	om	hiermee	de	kans	op	pathogene	emissies	te	verkleinen.		
Onduidelijk	is	of	AGroGas	hiertoe	bereid	is.	De	definitieve	beschikking	is	er	nog	steeds	niet.	AGroGas	
kan	straks	ook	nog	bezwaar	en	beroep	aantekenen	tegen	de	aanscherping4.		
	
Opgemerkt	wordt	dat	“onder	de	rook”	van	de	mestvergister	zich	een	koel-	en	vrieshuis	bevindt	met	op-
slag	van	stankgevoelige	producten	zoals	boter	en	kaas.	Daarnaast	is	er	ook	op	korte	afstand	een	indu-
striële	wasserij	voor	bedrijfskleding	en	horeca	op	het	terrein	aanwezig.		
	
Uit	de	centrale	luchtwasser	van	de	vergister	komt	een	luchtdebiet	van	60.000	m3/uur.	Dit	is	een	per-
manente	bron:	365	dagen	per	jaar	gedurende	24	uur/dag.	Als	de	windrichting	richting	de	wasserij	gaat	
kan	dit	gaan	leiden	tot	besmetting	van	de	wasserij	met	pathogenen	waaronder	bacteriën,	virussen,	en-
dotoxinen,	etc.	Idem	voor	de	opgeslagen	boter	en	kaas	in	het	koelhuis.	
	
Er	zijn	in	de	vergunning	geen	normen	opgenomen	voor	pathogene	emissies	naar	de	lucht.	De	omlig-
gende	bedrijven	worden	hiertegen	dus	niet	beschermd.	Curieus	is	dat	in	de	lozingsvergunning	voor	af-
valwater	hiervoor	wel	normen	zijn	opgenomen.		
	
Naast	het	fijnstof	uit	de	luchtwasser	komt	er	ook	nog	een	aanzienlijke	hoeveelheid	fijnstof	uit	de	
schoorsteen	van	de	biomassaketel	(vermogen:	2,5MW).	Het	gaat	jaarlijks	om	zo’n	2.000	kilogram.	
	
Waterzuivering	
AGroGas	verwijst	vaak	naar	Groot	Zevert	in	Beltrum.	Van	het	waterschap	en	ODA	weten	we	dat	de	wa-
terzuivering	van	Groot	Zevert	nog	steeds	niet	werkt.	Afvalwater	wordt	daar	nog	steeds	per	tankwagen	
afgevoerd.	Noch	het	waterschap	noch	ODA	weten	waarheen.	De	vergunde	normen	bij	AGroGas	zijn	
aanzienlijk	strenger	dan	die	van	Groot	Zevert	die	op	De	Berkel	mag	lozen.	AGroGas	zal	gaan	lozen	op	de		
veel	kleinere	Seesinkbeek	die	delen	van	het	jaar	droog	staat.	Idem	voor	de	Akkermansbeek	en	Bielhei-
merbeek	die	in	droge	perioden	vrijwel	geen	aanvoer	hebben.	Hierdoor	is	er	gedurende	langere	perio-
den	over	langere	trajecten	geen	tot	weinig	verdunning.	Daarom	zijn	in	de	lozingsvergunning	voor	
AGroGas	nog	strengere	normen	opgenomen	dan	voor	het	effluent	van	Groot	Zevert.		
Het	is	daarom	onwaarschijnlijk	dat	AGroGas	ooit	zal	kunnen	gaan	voldoen	aan	de	effluentnormen	van	
de	lozingsvergunning.	Overigens	loopt	hierover	een	procedure	bij	de	Rechtbank	Gelderland.	Zie	ver-
derop.	Wat	lozing	van	effluent	betreft	had	AGroGas	dus	geen	ongunstiger	locatie	kunnen	kiezen.		
	
‘Loze	kelders’	
Het	huidige	bouwplan	voorziet	in	een	gedeeltelijke	onderkeldering.	AGroGas	wil	het	gebouw	helemaal	
onderkelderen	omdat	AGroGas	meer	ruimte	nodig	heeft	voor	mestopslag,	of	als	buffer	voor	effluent.		
Echter,	deze	zijn	als	‘loze	kelders’	aangevraagd	om	een	lange	procedure	te	vermijden.	Recent	is	bij	een	
boer	een	vergelijkbare	drijfmestkelder	geëxplodeerd	waardoor	de	betonnen	bodem	de	lucht	inging	en	
koeien	verdronken	in	de	drijfmest.	Tijdens	de	zitting	bij	de	bezwarencommissie	(ook	hierover	loopt	
een	juridische	procedure)	tilde	de	commissie	zwaar	aan	het	feit	dat	de	aanvraag	niet	was	getoetst	aan	
het	Bouwbesluit.		
Dit	aspect	is	overigens	ook	niet	meegenomen	in	de	oude	risicoanalyse	van	de	Veiligheidsregio.	Ver-
wacht	wordt	dat	de	procedure	opnieuw	zal	moeten	worden	gevoerd	volgens	de	uitgebreide	procedure,	
waartegen	bezwaar	en	beroep	mogelijk	is.		

																																																								
4	De	provincie	was	hiertoe	in	eerste	instantie	niet	toe	bereid.	Wij	hebben	bij	de	Rechtbank	Gelderland	beroep	in-
gesteld	met	betrekking	tot		de	weigering	van	de	provincie	om	zelfs	maar	ons	verzoek	te	behandelen.	Van	24	juli	
2019	dateert	de	uitspraak	van	de	Rechtbank	met	een	dreiging	van	een	boete	van	maximaal	€	15.000		
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Fakkel	
Het	lijkt	erop	dat	AGroGas	nog	een	verzoek	gaat	indienen	om	verplaatsing	van	de	fakkel.	Dit	is	van	
minder	belang	voor	omliggende	bedrijven,	maar	betekent	wel	weer	een	nieuwe	procedure.	
	
Procedures	
De	volgende	vergunningprocedures	lopen	nu:	
1. Van	17	juli	2018	dateert	ons	verzoek	tot	actualisatie	van	de	omgevingsvergunning	van	2013/2017.	

De	vergunning	voldoet	niet	aan	de	eisen	die	momenteel	in	bijvoorbeeld	Brabant	aan	mestvergisters	
met	betrekking	tot	stof,	pathogenen	en	ammoniak	worden	gesteld.	De	nu	vergunde	installatie	vol-
doet	op	een	aantal	relevante	punten	ook	niet	meer	aan	de	wettelijke	verplichting	tot	toepassing	van	
Best	Beschikbare	Technieken	(BBT).	Dit	levert	risico’s	op	voor	ongecontroleerde	emissies	van	pa-
thogenen	naar	de	lucht	gedurende	365	dagen	per	week	en	24	uur/dag.	Als	hierover	procedures	
komen	kan	dit	betekenen	dat	pas	in	2022	daarover	definitief	uitslag	is.		

2. MOB	heeft	in	november	2018	een	verzoek	tot	intrekking	van	de	natuurvergunning	van	AGroGas	
gedaan	op	grond	van	de	uitspraak	van	het	Europese	Hof	omdat,	kort	samengevat,	de	vergunning-
verlening	niet	voldoet	aan	de	zorgvuldigheidseisen	die	in	de	uitspraak	van	het	Hof	zijn	geformu-
leerd.	Dit	verzoek	tot	intrekking	is	door	de	provincie	afgewezen.	Wij	hebben	daar	bezwaar	tegen	
aangetekend.	Dat	bezwaar	is	op	14	mei	2019	behandeld.	Dit	bezwaarschrift	is	recent	afgewezen.	
Tegen	dit	bezwaar	is	vandaag	beroep	ingesteld	bij	de	rechtbank.	Na	de	uitspraak	van	de	Rechtbank	
is	later	hoger	beroep	mogelijk	bij	de	Raad	van	State.		

3. In	het	kader	van	de	Wet	natuurbescherming	ontbreken	de	juiste	ontheffingen	voor	beschermende	
dieren	en	planten.	De	provincie	heeft	op	basis	van	door	AGroGas	aangeleverde	rapporten	gecon-
cludeerd	dat	er	geen	ontheffingen	nodig	zouden	zijn.	Tijdens	de	zitting	bij	de	Commissie	Rechtsbe-
scherming	is	gebleken	dat	deze	rapporten	onjuist	zijn.	In	rapporten	die	AGroGas	ná	de	zitting	ter	
beschikking	gesteld	heeft	blijkt	dat	dergelijke	ontheffingen	wél	nodig	zijn.	Zonder	deze	onthef-
fingen	mag	AGroGas	de	installatie	niet	in	bedrijf	nemen.	De	provincie	heeft	ons	recent	laten	weten	
dat	die	stukken	er	nu	wel	zijn,	maar	heeft	tot	nog	toe	geweigerd	om	ze	te	sturen.		

4. In	december	2018	is	door	AGroGas	zelf	een	verzoek	om	wijziging	van	de	bouwvergunning	inge-
diend.	Het	gaat	hier	om	de	zogenaamde	‘loze	kelders’.	Daartegen	is	door	veel	partijen,	waaronder	
de	VIV5,	bezwaar	gemaakt.	De	bezwarencommissie	ondersteunt	het	standpunt	van	de	insprekers	in	
die	zin	dat	de	inspraakprocedure	opnieuw	moet	met	een	adequate	toetsing	op	onder	andere	veilig-
heid.	Als	de	bezwaren	uiteindelijk	worden	afgewezen	staat	de	weg	open	naar	de	rechtbank,	en	later	
nog	naar	de	Raad	van	State.		

5. Beroep	van	20	maart	2019	van	MOB	tegen	de	weigering	van	het	waterschap	om	de	toch	al	strenge	
lozingsnormen	voor	AGroGas	in	de	lozingsvergunning	van	2013	aan	te	scherpen	met	betrekking	tot		
vee-medicatie	en	pesticiden.	Dit	is	geweigerd	door	het	waterschap.	Wij	hebben	daarom	bij	de	
rechtbank	beroep	ingesteld.	We	verwachten	een	behandeling	in	2020.	De	verwachting	is	ook	dat	de	
rechtbank	ons	beroep	zal	honoreren	omdat	de	rechtbank	Gelderland	ons	in	de	vergelijkbare	zaak	
met	betrekking	tot		de	lozingsvergunning	van	RMS	Groenlo	ook	in	het	gelijk	heeft	gesteld	en	de	
vergunning	van	RMS	heeft	vernietigd.		

	
Subsidies	
Wij	hebben	bij	RVO	de	subsidiebesluiten	met	betrekking	tot	AGroGas	opgevraagd.	Uit	een	document	
van	24	juni	2019	blijkt	dat	weer	uitstel	is	gevraagd	voor	de	ontheffing	van	de	verplichting	tot	op-
drachtverstrekking	van	de	bouw.	De	biomassaketel	(subsidie	verleend	op	15	juni	2016)	moet	uiterlijk	
op	1	februari	2021	in	gebruik	zijn	genomen.		
De	beschikking	voor	groengas	productie	(vergister)	dateert	van	18	december	2017.	Op	18	juni	2019	
hadden	de	eerste	opdrachten	voor	de	bouw	al	de	deur	uit	moeten	zijn.	In	juli	2019	is	uitstel	verleend	
tot	‘uiterlijk	1	december	2019’.	De	‘uiterste	ingebruiknamedatum	is	18	december	2021’.		
	
	 	

																																																								
5	De	VIV	(Varsseveldse	Industriële	Vereniging)	is	een	samenwerkingsverband	van	Varsseveldse	industriële	on-
dernemingen	
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Rol	van	de	provincie	
De	provincie	is	heel	actief	met	het	promoten	van	het	achterhaalde	concept	van	centrale	mestvergisting	
zoals	die	van	AGroGas	en	heeft	zelfs	subsidie	verstrekt	aan	AGroGas.	De	provincie	heeft	hier	dus	twee	
petten	op	en	wekt	de	indruk	van	belangenverstrengeling.			
	
Conclusies	en	samenvatting	
1. Het	concept	van	AGroGas	stamt	nog	uit	2012	en	is	geconcipieerd	in	een	totaal	andere	agrarische	en	

maatschappelijke	context.	Het	concept	is	door	de	tijd	achterhaald.		
2. Het	is	zeer	de	vraag	of	hiervoor	op	dit	moment	nog	financiering	te	vinden	is	vanwege	de	ongunstige	

vooruitzichten	in	de	sector,	in	dit	geval	een	afnemende	mestproductie.	
3. De	Veiligheidsregio	heeft	eerder	in	een	rapport	aangegeven	dat	incidenten	kunnen	leiden	tot	‘loka-

le	ontwrichting’	en	schade	met	doden	en	gewonden	tot	op	behoorlijke	afstand.	Het	potentiele	effect	
is	dus	heel	groot.	Echter,	de	kans	is	volgens	provincie/AGroGas	heel	klein,	dus	is	het	risico	volgens	
de	provincie	acceptabel.	

4. Ook	tijdens	normaal	bedrijf	zijn	er	risico’s	op	stankoverlast	en	besmetting	van	de	buitenlucht	met	
pathogenen,	waarvoor	geen	emissienormen	in	de	vergunning	zijn	opgenomen.		

5. De	bestaande	vergunning	biedt	omliggende	bedrijven	dus	geen	bescherming	tegen	(1)	stank	noch	
tegen	(2)	besmetting	met	pathogenen.		

6. Een	mestvergister	op	de	Hofskamp	zal	fors	afbreuk	gaan	doen	aan	de	uitstraling	van	het	industrie-
terrein	en	zelfs	kunnen	leiden	tot	vertrek	van	hier	reeds	gevestigde	schone	bedrijven.		

7. De	vele	wijzigingen	in	de	loop	der	jaren	in	het	ontwerp	van	de	installatie	duiden	erop	dat	het	hier	
niet	gaat	om	een	goed	doordacht	ontwerp	noch	om	een	professionele	organisatie.	

8. De	nu	lopende	juridische	procedures	zullen	niet	voor	eind	2021	zijn	afgerond	en	doorlopen	tot	
eind	2022.			

	
Vanzelfsprekend	zijn	wij	bereid	om	een	toelichting	te	geven	op	het	bovenstaande.		
	
Wij	hebben	er	geen	bezwaar	tegen	hebt	dat	deze	brief	openbaar	wordt	gemaakt.	
	
Hoogachtend,	
	

	
	
Drs.	Johan	G.	Vollenbroek	
	
	
Kopie:	pers	
	



Conclusies:  

 

Geacht college, geachte leden van de raad, 

 

In de afgelopen weken is de op de Hofskamp geplande mestvergister van AGroGas enkele 

malen in het 

nieuws geweest, onder andere in De Gelderlander. Wij constateren dat de berichtgeving in 

deze krant 

enigszins eenzijdig is geweest. Vandaar dat we u met deze brief willen ‘bijpraten’ over de 

werkelijke 

stand van zaken met betrekking tot de vergister. 

 

De gehele brief treft u als bijlage aan. Onderstaand de conclusies.  

 

 

Conclusies en samenvatting 

1. Het concept van AGroGas stamt nog uit 2012 en is geconcipieerd in een totaal andere 

agrarische en maatschappelijke context. Het concept is door de tijd achterhaald. 

2. Het is zeer de vraag of hiervoor op dit moment nog financiering te vinden is vanwege de 

ongunstige vooruitzichten in de sector, in dit geval een afnemende mestproductie. 

3. De Veiligheidsregio heeft eerder in een rapport aangegeven dat incidenten kunnen leiden 

tot ‘lokale ontwrichting’ en schade met doden en gewonden tot op behoorlijke afstand. Het 

potentiele effect is dus heel groot. Echter, de kans is volgens provincie/AGroGas heel klein, 

dus is het risico volgens de provincie acceptabel. 

4. Ook tijdens normaal bedrijf zijn er risico’s op stankoverlast en besmetting van de 

buitenlucht met pathogenen, waarvoor geen emissienormen in de vergunning zijn opgenomen. 

5. De bestaande vergunning biedt omliggende bedrijven dus geen bescherming tegen (1) stank 

noch tegen (2) besmetting met pathogenen. 

6. Een mestvergister op de Hofskamp zal fors afbreuk gaan doen aan de uitstraling van het 

industrieterrein en zelfs kunnen leiden tot vertrek van hier reeds gevestigde schone bedrijven. 

7. De vele wijzigingen in de loop der jaren in het ontwerp van de installatie duiden erop dat 

het hier niet gaat om een goed doordacht ontwerp noch om een professionele organisatie. 

8. De nu lopende juridische procedures zullen niet voor eind 2021 zijn afgerond en doorlopen 

tot eind 2022. 

 

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om een toelichting te geven op het bovenstaande. 

 

 

Wij hebben er geen bezwaar tegen hebt dat deze brief openbaar wordt gemaakt. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

Johan Vollenbroek 
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