SCHRIFTELIJKE VRAAG
Indiener: GroenLinks / Paul Knuvers
Datum indiening vraag: 07-06-2019
Datum verzending antwoord:
Formulering: Onlangs kreeg de GroenLinks fractie het rapport ‘Co-vergisting:
duurzame energie of afvallozing’ (nov. 2016) van de stuurgroep RIEC Noord en de
strategische Milieukamer, onder ogen (zie ook bijlage). De inhoud van dit rapport
verontrust ons zeer.
Bij dit rapport waren ook verbonden partijen betrokken waarin de gemeente Berkelland
deel neemt. Wellicht bent u ook op de hoogte van dit rapport en kent u de inhoud al. De
versie die onze fractie kent is de geschoonde versie waarin het een en ander is
weggelaten. De bevindingen, knelpunten en conclusies leiden bij ons tot vragen.
Vraag: Kent u bijgevoegd rapport? Beschikt u over de ‘ongekuiste’ versie en kunt u
ons deze beschikbaar stellen, dan wel vertrouwelijk ter inzage geven? Herkent u de
beschrijvingen en conclusies in het rapport? En in hoeverre heeft dit geleid tot
aanscherping van VT&H beleid? (vergunningverlening, toezicht en handhaving)
Antwoord:
Vraag: Hoeveel co-vergisters kent Berkelland op dit moment? Welke ervaringen zijn er
op het punt van vergunningverlening, toezicht en handhaving op de installatie en de
(afval)keten die hierbij een rol speelt? Kunt u daarbij o.m. aangeven op welke wijze de
VT&H verloopt: wie doet wat, frequenties, geconstateerde feiten/falen/overtredingen?
Antwoord:
Vraag: Deelt u onze mening, mede gezien de inhoud van het rapport, dat vanuit het
voorzorgprincipe naar onze inwoners een speciale taak rust op de gemeente om
uiterste terughoudendheid te betrachten bij co-vergisting? Op welke wijze geeft u
hieraan invulling?
Antwoord:
Vraag: T.a.v. het voorzorgprincipe: op pag. 18 is te lezen welke risico’s er zijn t.a.v. de
volksgezondheid. Deelt u onze mening dat deze risico’s te groot zijn om de inwoners
van Berkelland en de werknemers bij co-vergisters aan bloot te stellen? En kende u dit
rapport toen aan de orde was of de gemeente Berkelland een zienswijze zou indienen
tegen de voorgenomen vergunningverleningen aan RMS door provincie Gelderland en
Waterschap WRIJ in 2018; zo ja hoe heeft u dan de inhoud van het rapport
meegewogen in uw beslissing om hiertegen bij provincie en waterschap geen
bezwaren/bedenkingen in te brengen?
Antwoord:
Vraag: In Gelderland zijn (tot nov. 2016) 4x strafrechtelijke onderzoeken gestart (zie
pag. 17. Bent u hiermee bekend en betreft het ook onderzoeken bij co-vergisting in
Berkelland/Achterhoek?
Antwoord:
Vraag: Deelt u onze mening dat, alleen al op grond van dit rapport, het niet
verantwoord is om door te gaan met co-vergisting in onze gemeente en op de
Laarberg (samen met Oost Gelre)? Kunt u ons in dit verband informeren over het
(voorlopige) koopcontract met RMS en ons dit ter inzage verstrekken? Bent u met ons
van mening, dat we, op grond van risico’s voor volksgezondheid en milieu, als
gemeente alles in het werk moeten stellen om te voorkomen dat er een verkoop van
grond aan RMS tot stand komt op de Laarberg?
Antwoord:

Toelichting:
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd.
2. Het antwoord volgt binnen 14 dagen nadat ze zijn ingediend bij de griffie.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken
plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel
aanmaken. Het antwoord zal dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag.
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