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De recente verkiezingsuitslag heeft laten zien dat een groot deel van de
politieke partijen inziet dat verandering in de agrarische sector onvermijdelijk
en urgent is. Inkrimping van de huidige veestapel zal hoog op de agenda staan
tijdens de formatie. Het is de vraag of er de komende jaren überhaupt nog
behoefte zal zijn aan grootschalige mestvergisting. Het is dom om als bedrijf nu
nog veel geld te investeren in een megamestvergister en dat de overheid
hiervoor nog miljoenen aan subsidies beschikbaar stelt, dat is nog dommer.

De vergunningsaanvraag is opnieuw stilgevallen
We hebben recent informatie ontvangen dat de nieuwe vergunningsaanvragen
door RMS/Windvision zijn ingetrokken. Het is ze blijkbaar nog steeds niet
gelukt om een correcte en volledige aanvraag in te dienen en daarom heeft
men in arren moede zelf besloten de procedure opnieuw stop te zetten. Het
verhaal begint steeds meer op een ‘never ending’ soap te lijken waarin de
overheid op de achtergrond een niet onbelangrijke maar wel dubieuze rol blijft
spelen. Waarom het gemeentebestuur van Oost Gelre, dat eind november
2020 hiervan volledig op de hoogte was, het niet nodig heeft gevonden deze
belangrijke informatie te delen met de bezorgde burgers en de gedupeerde
veehouders, is een groot raadsel.
Er is nu door de provincie opnieuw een deadline geformuleerd, uiterlijk begin
juli 2021 moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden. Het is moeilijk in te
schatten hoe hard (of boterzacht?) deze datum is, gezien de uiterst coulante
houding van de overheid tot nu toe gaan wij ervan uit dat men daar wel
opnieuw ‘creatief’ mee zal omspringen.

Verantwoordelijkheid afschuiven
Binnen de verantwoordelijke overheidsinstanties wordt het RMS/Windvision
dossier momenteel als een soort hete aardappel van links naar rechts
geschoven. Na opeenvolgende reorganisaties blijkt het dossier nu ineens op
tafel van de Omgevingsdienst Rivierenland (regio Betuwe) te liggen, terwijl de
Omgevingsdienst Nijmegen verantwoordelijk blijft voor de technisch
inhoudelijke beoordeling. Wie begrijpt deze logica nog?
Wij vinden het een onacceptabele gang van zaken om op zo’n onzorgvuldige
wijze met dit maatschappelijk gevoelige en complexe onderwerp om te gaan.

Windvision, creatief met geld
Het lijkt erop dat “sprinkhaan beleggers”, type Windvision, nu nog snel op de
rijdende mestkar proberen te springen in een poging een graantje mee te
pikken uit de goed gevulde subsidieruif. Meer en meer wordt duidelijk dat er
veelvuldig misbruik wordt gemaakt van de bestaande subsidie voor
energietransitie via mestvergistingsprojecten. Het volgende kabinet zal
ongetwijfeld binnen afzienbare tijd met aangescherpte richtlijnen komen om
dit gat te dichten. Het geeft te denken dat Windvision in Nederland nog geen
enkel project voor wind- of zonne-energie heeft gerealiseerd maar wel alle
geldstromen via ons land laat lopen. Onder het mom bij te dragen aan de
vergroening van de samenleving worden inkomsten (subsidiegelden?) ‘fiscaal
creatief’ weggesluisd via Nederlandse holdings en brievenbusmaatschappij op
Cyprus.

Mestschandaal nummertje zoveel
Eerlijk gezegd zijn wij ondertussen de tel kwijt geraakt maar het recente
mestverwerkingsschandaal in Noord Brabant en Vlaanderen schetst opnieuw
een beeld wat ons in Groenlo te wachten kan staan. Het Belgische bedrijf
Quirynen, bekend van het opkopen van meerdere bestaande
mestverwerkingsinstallaties o.a. in Nederland, is onlangs betrapt op
grootschalige, grensoverschrijdende mestfraude. Voor meer details verwijzen
wij u graag naar onze website: www.megamestvergistergroenlonee.nl.

Het primaire doel van dit soort bedrijven is om binnen het eigen
mestverwerkingsnetwerk mest en andere (illegale?) afvalstromen
(internationaal) ‘rond te pompen’ zodat overheidscontrole zo goed als
onmogelijk wordt. Het grote geld wordt via grootschalig frauderen verdiend.
Is het ook de bedoeling van RMS/Windvision om na de bouw de mestvergister
op de Laarberg als een kant-en-klaar pakket door te schuiven naar dit soort
opkopers?

Ten slotte
Meer en meer wordt duidelijk dat de hele mestvergistingswereld aan elkaar
hangt van leugens en boerenbedrog. In een aflevering van het programma
De Vuilnisman ( NPO-2; dd:14 maart) werd dit nogmaals bevestigd. Het idee
dat mestvergisting een bijdrage aan de energietransitie gaat leveren, is
uitsluitend een papieren werkelijkheid. Het echte verhaal is heel anders, het
zijn een soort trukendozen die met behulp van de agrarische lobby ons een rad
voor de ogen proberen te draaien.
Ook al liggen de kaarten op dit moment slecht voor het RMS/Windvison
project, dat betekent nog niet dat het plan van tafel is. Als de overheid,
inclusief het industriepark de Laarberg nu eens zou beginnen met zich aan
afspraken te houden, dan zou dat snel duidelijkheid geven. Maar helaas is dat
tot nu toe niet gebeurd, alle verantwoordelijke instanties blijven maar schuiven
met deadlines en afspraken worden steeds weer opgerekt.
Het is en blijft opmerkelijk dat de politieke controle vanuit de gemeenteraden
en Provinciale Staten deze vooringenomenheid (vriendjespolitiek?) zonder
kritische vragen blijft accepteren.
Onze actiegroep blijft natuurlijk alert de ontwikkelingen volgen, wij
marchanderen niet maar blijven consequent bij ons standpunt:

“Geen megamestvergister op de Laarberg”

U kunt uw financiële steun 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

