Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Anton van Haperen en Ralph van Hertum (PvdA) ingevolge artikel 44 reglement van
orde

AANHANGSEL

statenstukken

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2019 nummer 269
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake biovergisting bij
Rilland
(ingekomen 11 september 2018)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

1.

Welke aanvullende vergunningen en
ontheffingen moeten er nog worden
verleend voor het thans voorliggende
initiatief van Groen Gas Rilland (zie
ook het antwoord op punt 3 van de
artikel 44-vragen over dit onderwerp
van 12-10-2017) ?

Het is gebleken dat het initiatief afwijkt van
de vigerende omgevingsvergunning op
grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).
Als voorbereiding op het indienen van een
aanvraag om revisievergunning is op grond
van het Besluit milieueffectrapportage een
aanmeldnotitie bij de provincie ingediend.
Hierop dient de provincie het besluit te nemen of er redenen zijn om een milieueffectrapportage te verlangen. Als het besluit
inhoudt dat er geen MER-rapportage noodzakelijk is dan kan de initiatiefnemer de
aanvraag om de revisievergunning indienen.
Initiatiefnemer heeft er voor gekozen een
afzonderlijke procedure te doorlopen voor
een vergunning in het kader van de Wet
natuurbescherming (gebiedsbescherming).
Deze is op 26 juni 2018 bij de provincie
aangevraagd, een ontwerpbesluit op deze
aanvraag is in voorbereiding. Met betrekking tot soortenbescherming in kader van
de Wet natuurbescherming is geen ontheffing nodig omdat geen verbodsbepalingen
worden overtreden.

2.

Hoe beoordeelt het college de ruimte- 2.
lijke ligging van het thans voorliggende
initiatief ? Dit met name in relatie tot de
opschaling van het initiatief en de
directe nabijheid van twee biologische
glastuinbouwbedrijven die produceren
voor de internationale markt (zie ook
het antwoord op punt 4 van de artikel
44-vragen over dit onderwerp van 1210-2017).

Provinciale Staten hebben in 2011 op verzoek van de gemeente Reimerswaal ruimte
geboden voor grote installaties die gas winnen uit mest of afvalstoffen binnen de grenzen van het glastuinbouwgebied van Rilland.
De gemeente heeft voor een dergelijke ontwikkeling destijds het bestemmingsplan
aangepast.
Voor de ruimtelijke beoordeling van het initiatief is het geldende bestemmingsplan
van de gemeente Reimerswaal bepalend.
In het kader van de onder 1 genoemde
procedure op grond van de Wabo adviseert
de gemeente of de aanvraag wel/niet past
binnen het bestemmingsplan. De relatie
tussen het initiatief en de directe omgeving
wordt in het kader van de procedure van
de Wabo revisievergunning beoordeeld.

3.

Is het college – mede in het licht van
3.
de brief van de gezamenlijke raadsfracties van de gemeente Reimerswaal
– bereid het gesprek met deze gemeente aan te gaan en gezamenlijk
alles op alles te zetten om de vestiging
van deze grootschalige vergistingsinstallatie bij Rilland te voorkomen (zie
ook het antwoord op punt 6 van de
artikel 44-vragen over dit onderwerp
van 12-10-2017)? Zo nee, waarom
niet?

Wij hebben inmiddels een afspraak met het
gemeentebestuur van Reimerswaal
gemaakt om relevante zaken met betrekking tot dit dossier te bespreken.
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