MEMO
Datum

: 14 juli 2020

Van

: Wethouders Porskamp en Frank

Aan

: Gemeenteraad

Afdeling

: Omgeving

Onderwerp

: Vragen OOG fractie Mestvergister Laarberg

1)
Is er een verband tussen de door de wethouder eerdere genoemde financierde en Windvision? Zo ja
wat is dit verband? Zo niet, wat is de naam van de financierde?
Op dit moment lopen er gesprekken tussen Windvision en RMS.

2)

Wat is de ervaring van Windvision met (grootschalige) mestverwerking?

Windvision is een partij die veel ervaring heeft met duurzame energie in de breedste zin van het woord (wind,
zon en biomassa).
3)

Blijft RMS wel of niet betrokken bij de ontwikkeling en exploitatie van de mestfabriek?

De uitkomst van de gesprekken, die op dit moment worden gevoerd, volgt na bekendmaking door beide
partijen.
4)
Heeft de Laarberg en het college al een gesprek gehad met Windvision? Wat waren de bevindingen/
conclusies?
Laarberg BV heeft een gesprek gehad met Windvision. In dit gesprek heeft Windvision aangekondigd een rol
te willen vervullen en dat zij daarover het gesprek aangaan met RMS.
5)
Klopt het dat de zogenaamde SDE-subsidie (in de orde van tientallen miljoenen euro’s), die
noodzakelijk is voor de haalbaarheid van de businesscase, voor de mestfabriek nog steeds niet is toegekend
door de Rijksoverheid?
Hier hebben wij geen zicht op, dit iets wat het bedrijf rechtstreeks regelt met de subsidieverstrekker.

6)
Wat is de status van het vergunningstraject? Wanneer verwacht het college een eventuele definitieve
vergunningverlening?

Het streven is om nog in 2020 een ontwerpvergunning voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Indien zij positief besluiten wordt de ontwerpvergunning ter inzage gelegd en afhankelijk van het
aantal zienswijzen, zal besluitvorming plaatsvinden in februari/maart 2021.

7)

Wat betekent e.e.a. voor de verkoop van de grond?

Er is een privaatrechtelijk contract tussen Laarberg en RMS en dat staat nog steeds.

8)
Hoe schat het college de kans op realisatie van de mestfabriek op dit moment in? Graag een
onderbouwing.
Het college wil hier niet over speculeren. Er lopen gesprekken tussen RMS en Windvision, de benodigde
procedure loopt.
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