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Geachte heer Joosse,
Mijn naam is
, en ik ben directeur van een glasgroentebedrijf in Rilland, gevestigd aan de
Bathpolderweg 33 te Rilland,
gesitueerd tegenover het grondgebied voor het beoogde project vergistingsinstallatie Groen Gas Rilland.
Graag wil ik mijn bijgevoegd document onder de aandacht brengen bij alle gedeputeerden en statenleden van de
Provincie Zeeland voor de vergadering van a.s. vrijdag 21 september 2018
Kunt u dit voor mij verzorgen door dit bijgevoegde document te mailen aan alle Gedeputeerden en Statenleden ?

Met vriendelijke groeten,
Mit freundlichen Gruessen,
With kind regards,

E
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Geachte Gedeputeerden, geachte Statenleden

Het project van 1 van de grootste biovergisters van Nederland
in het tuingebied de Eerste Bathpolder te Rilland
is niet zomaar een dingetje om overheen te stappen…. !

De locatie in een glastuinbouwgebied met biologische telers, is niet de aangewezen locatie
voor een vergistingsinstallatie (verwerking van risicovolle mest, catagorie-3 materialen
zoals dierlijk afval, visafval, afvalstromen zuivelindustrie, etensresten…)

Wij willen de Provinciale Staten van Zeeland vragen
om een weloverwogen beslissing te nemen, laat u overtuigen met het rapport van WAGENINGEN “Nut en risico’s
van covergisting” alsook met de rapporten van GGD, NVWA, RIVM en de EU-verordeningen, waarbij de
verantwoordelijkheid voor veilig voedsel bij de productiebedrijven ligt. Deze rapporten zijn overduidelijk voor wat
betreft de risico’s. In het geding komen de volksgezondheid, de voedselveiligheid, milieu en export van onze
tuinbouw producten. De tuinbouwbedrijven moeten voldoen aan de hygiëne eisen van GlobalGAP, de jaarlijks audits
van de buitenlandse afnemers; wij worden hierdoor genoodzaakt om volgens een HACCP handboek te werken.

Laat U zich vooral niet misleiden door een TE rooskleurige voorstelling van zaken van 7 jaar
geleden, onder het motto van “door de tuinbouw en voor de tuinbouw”.
Willen wij wel zo’n biovergister implanteren in het Zeeuwse Landschap ?.. een miljoenen verslindend investeringsobject die alleen maar gerealiseerd kan worden met 100 milj. euro SDE+ subsidie van de Nederlandse overheid
(waarbij goed ondernemerschap wordt gevraagd) en verstrekt gaat worden aan de Franse multinational Engie ?

Door haar verantwoordelijkheid in deze te nemen, voorrang gevend aan voedselveiligheid
alsook volksgezondheid, getuigt de Provinciale Staten Zeeland van goed ondernemerschap.
Durft u de moed te tonen om deze plannen ongedaan te maken ?
Het lot van de familie tuinbouwbedrijven in de Bathpolder die hier al 20 jaar gevestigd zijn, ligt in uw handen. Onze
inzet om te komen tot het nagenoeg biologisch telen, komt op de tocht te staan, evenals het voortbestaan van onze
bedrijven voor de volgende generatie !
Rilland, 19 september 2018
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