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Windvision is aan zet
In onze nieuwsbrief van juli kon u lezen dat er zich begin dit jaar een kandidaat
heeft gemeld om het papieren plan van de RMS Megamestvergister over te
nemen. Ondertussen is deze overname afgerond en gaat Windvision een
poging ondernemen om het project op de Laarberg alsnog te realiseren. De
aanvragen voor de nieuwe vergunningen zijn ingediend en zullen waarschijnlijk
voor het einde van dit jaar behandeld worden.

MER noodzakelijk
We zijn benieuwd of nieuwe inzichten met betrekking tot het milieu nu wél
gaan leiden tot het opleggen van een volledige Milieu Effecten Rapportage
(MER). Alleen al met het oog op de discussie rondom de verspreiding van
zoönosen (bv het Corona virus) zouden we toch mogen verwachten dat de
overheid zich veel kritischer gaat opstellen bij een nieuwe beoordeling? Maar
wij hebben onze twijfels gezien het verloop van de vorige procedure en de
welwillende houding van politiek Gelderland.

Financiële trukendoos
Wij zijn wat dieper in de financiële achtergronden van Windvision gedoken en
troffen daar enkele opmerkelijke zaken aan. Het eerste wat opvalt is dat de
Windvision groep meer bv’s lijkt te hebben dan personeel. Wij tellen alleen al
in Nederland 23 bv’s (!), allemaal gevestigd op één adres in Maastricht,
merendeels (lege) brievenbusfirma’s. Ook zien we dat het hoofdkantoor van
Windvision op Cyprus is gevestigd, een adres waarop nog andere brievenbus
firma’s gevestigd zijn.

Waarom zo ingewikkeld?
Het gaat onze pet te boven om de logica in deze structuur te begrijpen maar
dat deze opzet zich uitstekend leent voor ‘fiscale optimalisatie‘ is wel zeker. Dat
blijkt ook te kloppen, Windvision heeft de laatste jaren bijna geen belasting
betaald in Nederland. Daarnaast is Cyprus ook de juiste plek voor investeerders
op zoek naar (dubieus?) werkkapitaal, geld dat een weg zoekt naar Europa om
daar witgewassen te worden.

Mestvergisting met gemeenschapsgeld
Meer en meer wordt duidelijk dat mestvergisting niet de oplossing is voor het
mestoverschot maar een door de landbouwlobby bedacht systeem om over de
rug van de belastingbetaler dit probleem op te lossen. Ook al probeert de
agrarische sector ons iets anders wijs te maken, mestoverschot is afval en
daarvoor zou moeten gelden dat de vervuiler de volledige rekening betaalt en
niet de belastingbetaler!

Goochelen met belastinggeld
Alleen door ruime subsidieregelingen is een enigszins rendabele bedrijfsvoering
van mestvergisters mogelijk. En dat is nu juist waar dit type financiële
goochelaars op aanslaan. Daarbij handig gebruik maken van allerhande slimme
constructies zodat de lasten voor de gemeenschap zijn en de lusten (de
subsidiegelden) fiscaal vriendelijk in hun zak verdwijnen. Vooral bij projecten
met “groene“ doelstellingen leidt dit af van de essentie: het wegsluizen van
subsidiegeld.

Het vervolgtraject
Het is nu wachten op de volgende stap van de overheid hoe de nieuwe
vergunningsaanvragen beoordeeld worden. Wij verwachten geen verrassing,
waarschijnlijk wordt de goedkeuring zonder veel problemen of opmerkingen
verleend. Misschien klinkt dat een beetje cynisch maar gezien onze voorgaande
ervaringen met overheidsinstanties is ons vertrouwen in een objectieve
beoordeling niet groot.

Onderschat ons niet
Wij bereiden ons al voor op de vervolgprocedures en zullen daar opnieuw alle
mogelijkheden benutten om dit megamestvergisterplan voorgoed van tafel te
krijgen. Maar in tegenstelling tot de vorige eigenaar RMS hebben we nu te
maken met Windvision, een bedrijf met veel ruimere financiële middelen en
daardoor beter bewapend om een lange juridische strijd met ons aan te gaan.
Maar met onze inzet, opgedane kennis en uw support gaan we ver komen,
daarvan zijn we overtuigd.

Uw steun blijft onontbeerlijk
Natuurlijk blijven wij ons als werkgroep kosteloos inzetten voor deze zaak maar
voor het opstarten van procedures en inhuren van externe, juridische
topexperts, zullen we toch opnieuw kosten moeten gaan maken. Uw morele
steun blijft natuurlijk voor ons de belangrijkste motivator maar daarmee alleen
gaan we het niet redden. Daarom doen we nogmaals een beroep op u om ons
ook financieel te steunen.
U kunt uw gift overmaken naar:
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bankrekening nummer: NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donatie

Bij voorbaat hartelijke dank!

