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Artikel 34 Reglernent van Orde

opfr Laarberg

Ðe raad van de gemeente Berkelland in vergadering bijeen op 15 rnei 20.18
Overwegende dat;

1. RMS een omgevingsvergunning
2.
3.

4.
ã.

6.
7.
8.

9,

heefr aangevraagd om een rnesfuergister te kunnen
bouwen op de Laarberg en dat de onhâ/êrp.omgevingsvergunning Um 22 mêiã.s. ¡n
&rkelland ter inzage ligt;

Ëenieder van de mogelijkheid geÞruik kan rnaken een zienswüee in te dienen en dit
&rhalve ook gcldt voor de rec*rtspersoon gemeente Berkeftand, bij monde van het
college;
Het initiatlcf tot bouw van de mestuergßtèr tot ontrust Ìeidt onder dè bèvotKing van
Groenlo, Eibergen e.o.;
Uitvooronderzoek van zowel de gemeente Oost-Gelre, Õrngevingsdienst Nijmegen
alsook de Stichting Megarrergister Nee bffidat het bedrijf RMS geen enkele ervaring
heeft met een mestvergíster van de geplande omvang;
De woordvoerders van de Omgevingsdienet tiidens de infornatieavond op
26 maart jl. onderkenden d¡t sprake is van een experimentele opzet {er ie nog gpen
rnestvergister van dorgeliilo ornvâng gereal¡Èêerd) van de mestverglster en toetsing
daardoor op louter aarmames gebaoeerd kan worden;
Het bedr{f RMS bfiikens informatfe van ñederlandse en &.ritse Kamers van
Koophandel alleen ap paprer lijkt te beetaan en wel uit enkele lege B.V. 's;
Het bédrûf RMS zijn huidige kapitaal verworven ñe€ft d.m.v. inschrijvingsgelden van
veehouders. Dit roept vragen op over de continu'fþit en solvabilltelt van de onderneming.
Mede daarom iç fiet çnduidefijk in hoevene híer sprake iç van een eçanamiçch haalbaar
plan;

De mestvergister nauwelijks bijdraagt aan de werkgelqenfte¡d (14 FTE) (een van de
doêlstolliflg€n bii de oprichtíng van de Laarberg), zsker in verhouding tot de grootte van
het benodigde bedrijtnenterein {ong. 5 Ha};
ÊjÞstvergísting ùp deze sefraal níet biidraagt aan de circulalre landbouw, nodig voor
energietransitie.

&

1, Heicollege in overleg te treden rnet college van Oost Gelre, om de ondeaoeksopdracht
2.

van ingenieursbureau Tauw in te zien en de uitkornsten van dit onderzoek qp te vragen;
Bij de provincie Gelderland en Oos* Gelre er op aan te dringen een uÍtgebreide BIBOB
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lndien de
van beide onderzoeken hier aar$eiding toe geven een zienswijze in
to dienen b¡i omgev¡ngsdiengt Nünregen, bij voorkeur in a$tennming m€t he{ cotlege van

OoetGeke;
Bii dè Omgevingadùeret Niþegen ren pro forma zienawijze in te disnen, wearbij
onderbouwing va{gt ap basb van de æeultaten van bovengenoernde onderzoeken,
indiên deze r¡ieÉ vaør 22 mei besdrikbaaç zr¡n of indlen de on&fts€k€n niet naar
þehoren zijn uitgevoerd.

en gaat overtot de orde van de dag.
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