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RMS hoe gaat het verhaal verder?
Begin dit jaar werd duidelijk dat RMS van plan is om opnieuw een
aanvraag in te dienen om de benodigde vergunningen voor de megamestvergister in Groenlo alsnog rond te krijgen. Eind maart bereikte
ons het nieuws dat RMS uitstel voor deze aanvraag heeft gevraagd.
De overheid is daarmee opnieuw akkoord gegaan en heeft uitstel tot
1 augustus 2020 verleend.

Hoe lang blijft de overheid zich nog positief opstellen?
Er is nu meer dan een jaar verstreken sinds de rechtbank in Arnhem
de vergunning heeft vernietigd. RMS heeft ruim de tijd gehad om te
kunnen werken aan het dichten van de grote gaten in de vergunning.
Blijkbaar hebben ze erg moeilijk ‘huiswerk’ meegekregen gezien de
harde juridische afwijzing van vorig jaar. We vragen ons wel af
hoelang de provinciale overheid haar geloofwaardigheid nog op het
spel blijft zetten door steeds maar weer uitstel te verlenen.

Is het RMS spel in Nederland uitgespeeld?
Uit door ons opgevraagde documentatie hebben wij onlangs kunnen
concluderen dat de RMS projecten, of beter gezegd het papierenplan
voor de megamestvergisters in Groenlo en Venlo, verkocht gaan
worden. Dit is ons eveneens recent bevestigd door de potentiële
overnemer. Dat RMS het zelfstandig niet ging redden, dat was al lang
duidelijk, ze zijn financieel niet sterk genoeg. Kennelijk is nu ook het
vertrouwen bij banken en financiers helemaal op.

Nieuwe ondernemer, een nieuw verhaal?
De Nederlands-Belgische onderneming WindVision heeft gemeld dat
het voornemens is om de papieren RMS plannen in Nederland over
te nemen. Voor zover wij weten, schijnt de overname nog niet
helemaal afgerond te zijn.

Windhandel of toch visie?
WindVision legt zich vooral toe op het ontwikkelen van
windmolenparken en is in vele landen actief. Tot nu hebben geen
informatie kunnen vinden waaruit blijkt dat WindVision kennis of
ervaring heeft met mestvergistingsprojecten. We mogen hopen dat
ze zich goed hebben ingelezen in de geschiedenis van deze
megamestvergister tot nu toe. Zijn ze wel eerlijk voorgelicht over het
totaal ontbreken van maatschappelijk draagvlak en de taaie, goed
georganiseerde, tegenstand in Groenlo en Venlo?

Financieel drijfzand?
WindVision is eerder een financiële investeringsmaatschappij dan
een ingenieursbureau. Daarom mogen we toch verwachten dat men
de financiële levensvatbaarheid van het voorliggende plan, in de snel
veranderende mestoverschotmarkt, goed in kaart heeft gebracht. Op
middellange termijn is mestoverschot een grote onzekere factor en
toch is dat de kurk waarop dit hele project drijft.

Zijn er alternatieven?
Onze eerste reactie is, liever windmolens op de Laarberg dan een
megamestvergister, maar we betwijfelen of er voor die weg gekozen
gaat worden. Hopelijk worden er nu wél echte technische
specialisten ingehuurd die het project gaan doorlichten en dan
(deels) tot dezelfde conclusie komen als wij. Het technisch concept

van de megamestvergister is niet voldoende onderbouwd en is vooral
gebaseerd op veel te optimistische aannames.

Tenslotte:
We gaan zien hoe een en ander gaat evalueren. Wordt de overname
op korte termijn afgerond? Wordt er voor 1 augustus een nieuwe
vergunningsaanvraag ingediend of opnieuw uitstel gevraagd?
Allemaal vragen waarop we vandaag het antwoord niet weten.
Wij blijven de zaak natuurlijk op de voet volgen en proberen met alle
partijen in contact te blijven om zodoende de vinger aan pols te
houden.
Wie ook de nieuwe eigenaar gaat worden, gesteund door onze
medestanders, blijven wij ons maximaal inzetten tegen de komst van
deze megamestvergister op de Laarberg.
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