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Inleiding:
In de eerste plaats danken wij jullie voor de support tijdens het afgelopen jaar
en wensen iedereen een gelukkig en vooral een gezond 2021 toe!
Het afgelopen jaar is ogenschijnlijk rustig verlopen als we kijken naar de
ontwikkelingen van het RMS megamestvergisterproject. Niets is minder waar,
met de overname door Windvison is er een nieuwe speler opgedoken waarover
wij ons misschien meer zorgen moeten maken. Windvision ontbreekt het
weliswaar aan technische know-how en ervaring op het gebied van
mestvergisting, maar in tegenstelling tot de vorige ‘ondernemer’ hebben ze wel
toegang tot ruime financiële middelen.

Vergunningsaanvraag traject
Het is op dit moment relatief stil rondom de procedures die Windvision moet
doorlopen om de nieuwe vergunningsaanvragen voor de megamestvergister
alsnog rond te krijgen. Ze hebben de tijd niet bepaald mee, allerlei negatieve
marktontwikkelingen werken momenteel niet in hun voordeel. We mogen toch
aannemen dat de verantwoordelijke overheidsinstanties deze ontwikkelingen
meewegen alvorens beslissingen te nemen?

Milieu Effecten Rapportage:
Het heeft ons veel tijd en moeite gekost om alle documenten rondom de vorige
MER beoordeling in 2015/2016 boven water te krijgen. Het gevoel dat na de
bestudering hiervan is blijven hangen, is dat in plaats van een kritische houding,
de overheidsinstanties op meerdere momenten zich erg plooibaar en
meegaand hebben opgesteld. We zien zelfs een houding van actief meedenken
om zodoende een volledige MER te kunnen omzeilen. Ook al zijn de risico’s

rondom grote mestvergister-installaties, nu 5 jaar later, nog beter bekend,
toch zijn wij er niet gerust op dat de uitkomst nu anders zal zijn gezien het
verloop van de vorige procedure. De vraag blijft hoe er ooit enig lokaal
maatschappelijk draagvlak kan ontstaan zonder het opleggen van een
onafhankelijk en volledige Milieu Effecten Rapportage?

Recente ontwikkelingen rondom mestvergisting
Onlangs werd bekend dat een grootschalig mestvergisterproject in de regio
Sittard/Geleen is afgeblazen. Op het voormalig industrieterrein van DSM werd
er gewerkt aan de ontwikkeling van een megamestvergister, op papier zelfs
nog een slag groter dan de RMS/Windvision plannen in Groenlo en Venlo.
Ondanks de ruime, reeds toegekende, subsidies bleek het niet haalbaar om
deze grootschalige mestvergistingsinstallatie op een legale manier financieel
rendabel op te zetten.
Daarnaast is recent opnieuw aangetoond hoe gevaarlijk mestvergisting kan zijn.
Een kleinschalige vergister in Bristol is ontploft, daarbij zijn een viertal mensen
tragisch omgekomen.
Ook blijkt uit een recent onderzoek van de Brabantse Milieu Federatie dat in
een straal van drie kilometer rondom mestverwerkingsinstallaties geur/stank
overlast kan optreden. Er werd ook aangetoond dat bewoners binnen deze
straal allerlei fysieke klachten ontwikkelden.

Windvision, letterlijk en figuurlijke windhandel
Onderzoek doen naar achtergronden van Windvision blijft interessante
informatie opleveren. Het bedrijf heeft een complexe, niet erg transparante
structuur. De Nederlandse activiteiten zijn dit jaar naar een kleine
praktijkruimte verhuisd waar voorheen blijkbaar een pedicure gevestigd was.
Naast een 20-tal (!) Windvision holdings tellen we op ditzelfde adres ook meer
dan 10 andere bv’s, stichtingen, holdings etc. sommige met een directe of
indirecte link naar de financiële handel en wandel van Windvision.
Het hoofdkantoor van Windvision Benelux is op een industriepark van Leuven
(B) gevestigd maar daar is slechts een klein naambordje te vinden op een groot
verzamelgebouw van bedrijven. Nader onderzoek van de jaarcijfers van deze
Belgische Windvision vestiging laat geen sterke indruk achter, er wordt weinig
omzet en zeker geen winst geboekt. Of zit het misschien anders in elkaar en
wordt er fiscaal ‘slim’ geld rondgepompt via holdings en het ‘financiële
hoofdkantoor’ op Cyprus?

Onze conclusie is niet erg positief, Windvision heeft een uitgesproken hekel aan
belasting betalen maar hengelt wel graag veel subsidie (=belastinggeld!)
binnen. Deze manier van zaken doen boezemt niet direct veel vertrouwen in.

Tenslotte
Naast onze Nieuwjaarswensen spreken we ook de wens uit dat het ons dit jaar
gaat lukken het megamestvergister plan op de Laarberg nu voor eens en voor
altijd te stoppen. Dit maatschappelijk ongewenste en leefmilieu bedreigende
plan kan en mag geen doorgang vinden. Laat de overheid nu ook eens gaan
inzien dat serieuze, betrouwbare ondernemers hun vingers niet branden aan
dit soort bij voorbaat kansloze projecten.
Ondertussen blijven we waakzaam en vertrouwen ook in het nieuwe jaar op uw
morele en financiële steun.
U kunt uw gift overmaken naar:
Stichting Leefbaar
Buitengebied Gelderland
Bankrekening nummer: NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donatie

Bij voorbaat hartelijke dank!

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
twitter: @megavergister

