Geachte leden van de raad,
In de raadscommissievergadering Ruimte en Openbaar Beheer is de volgende toezegging
gedaan inzake het bovengenoemde onderwerp:
“Voor de komende raadvergadering worden de technische gegevens van de biogasinstallatie
verstrekt aan de raadsleden, zodat duidelijk is hoe het bedrijf zich ontwikkelt”.
De heer Van de Heuvel heeft een middelgrote varkensfokkerij in Bakel, op zo'n 400 m van de
kern. Het bijzondere aan dit bedrijf is de grotendeels zelf ontwikkelde
biovergistingsinstallatie, waar de varkensmest van het bedrijf wordt omgezet in warmte en
biogas. Om dat te doen wordt ook organisch afval uit de voedingsindustrie toegevoegd. Het
biogas wordt omgezet in stroom die aan het net wordt geleverd, in een hoeveelheid
waarmee zo'n 2000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. De warmte wordt
gebruikt voor verwarming van de stallen en de bedrijfswoning, een deel van de warmte blijft
onbenut en vraagt zelfs koeling. De ondernemer kan de warmte beter benutten wanneer hij
de drooginstallatie structureel in werking kan nemen. Hiervoor is extra ruimte noodzakelijk,
omdat dit niet past binnen het huidige bouwblok dient het bouwblok iets te worden vergroot.
Onze gemeente vraagt haar veehouders een sterkere insteek op duurzaamheid en vraagt
een gebruik van regionale grondstoffen, regionale afzet, sluiten van kringlopen, welzijn van
dieren en inwoners, betrokkenheid van omwonenden bij planontwikkeling en het leveren van
positieve bijdrage aan het gebied. Wij zien dat een ondernemer niet gelijk "top of the bill" kan
zijn op al deze punten. Een bedrijf zal zich in de loop van de tijd ontwikkelen.
Deze ondernemer die uit eigen initiatief met duurzaamheidsplannen is gestart, willen wij
verder helpen met het verbeteren daarvan. De biogasinstallatie is al sinds 2009 in werking.
Er zijn bij de gemeente gedurende deze tijd geen klachten ontvangen over het bedrijf of de
biogasinstallatie.
Bijgevoegd is de technische informatie over de biogasinstallatie uit de milieuvergunning van
2009:
- een uitsnede van de tekening met het gedeelte van de biogasinstallatie
- een bijlage van de vergunning met uitleg over de biogasinstallatie
- de vergunning zelf waarin vooral in hoofdstuk 4, 5 en 6 informatie over de
biogasinstallatie staat.
Voor de nieuwe situatie is deze milieuvergunning het uitgangspunt. Een eventuele wijziging
van de biogasinstallatie betreft alleen de drooginstallatie. Er zijn nog geen exacte technische
gegevens bekend van eventuele aanpassingen in de drooginstallatie. De ondernemer heeft
toegezegd dat wanneer blijkt dat de vergunde situatie onvoldoende is om geuroverlast te
voorkomen, hij een luchtwasser zal installeren.
Ik hoop dat u hiermee voldoende informatie heeft om een besluit te nemen over het plan van
de heer Van de Heuvel aan de Besterd 1 in Bakel. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik
het graag
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