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Bouw mestvergister in Varsseveld van de
baan
I

nitiatiefnemer Agrogas krijgt fi nanciering niet tijdig rond

De bouw van een grote mestvergister op het industriegebied aan de rand
van Varsseveld, Ís van de baan. Het is initiatiefnemer Agrogas niet gelukt de
financiering van de mestvergister tijdig rond te krijgen.
Uit de krantvan vandaag
§Xau Geldsrland*r

Dat laat wethouder Ben Hiddinga van de gemeente Qude*U.osebk-e-ek desgewaagd

weten.
De terugkoop van de grond werd in december van vorig jaar al vastgelegd met Agrogas.

Daarbij werd één opschortende voorwaarde opgenomen: als Agfogas de financiering
van de mestvergister vóór 1 april z0zltoch rond zou krijgen.
,,Die datum is door Agrogas zelf gekozet", zegt Hiddinga. ,,Wij hebben gewaagd welke
datum hen het beste uitkwam, en daarbrj gaf Agrogas 3l maart 2O2l aan. Dat is dus geen
harde eis vanuit onze kant geweest."
Desondanks is het Agrogas niet gelukt de financiering rond te krijgen. Hiddinga: ,,Dat
betekent effectief dat de deal met Agrogas nu niet meer bestaat. Wij hebben de grond

teruggekocht. Het enlge dat nog moet gebeuren is alles vast laten leggen bij de notaris."
Met het terugkopen van de gfond komt er een eind aan een langslepend conflict tussen
Agrogas en een gfote groep tegenstanders. De bouw van de mestvergister is al ruim tien
jaar onderïvverp van stevige discussie in Varsseveld.

uit zo'n tachtig boeren uit de AcLtlerhoek
en de Liemers, waren van plan de installatie te gebruiken voor het opwekken van groen
gas. De geplande installatie moest"in staat zijn jaarlijks IOO.OOO kubieke meter drijfrnest
en 3O.OOO ton kippenmest te verwerken tot 8,5 miljoen kubieke meter gfoen gas met de
kwaliteit van aardgas. Genoeg om ruim vijfduizend huishoudens van gas te voorzien.
De initiatiefnemers, een coöperatie bestaande
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Een groot aantal omwonenden, aangrenzende bedrijven en milieuorganisaties zagen

vooral de nadelen van de vergister. Zij dienden daarom tal van bezwaren in. Onder
meer omdat er geweesd werd voor stank- en geluidsoverlast en voor ontploffingsgevaar.
Ook de stikstofuergunningen werden aangevochten. Mede hierdoor moest de

daadwerkelijke bouw van de mestvergister keer op keer uitgesteld worden. Ook nu nog
lopen er twee procedures bij de rechter tegen Agrogas. Eén is er gericht tegen de

bouwvergunning, de ander gaat om het lozen van vervuild water in de nabijgelegen
Seesinkbeek.
\Mat de gemeente met de grond gaat doenn

wordt later bekendgemaakt. Gezien de
krapte op het industrieterrein zal het vermoedelijk niet lang duren voor zich een koper
aandient.
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