Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Maaike Walraven en Gerwi Temmink (Groen Links) ingevolge artikel 44 reglement
van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2019 nummer 313.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake mestvergister Rilland:

statenstukken

1.

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 18 mei 2019
Heeft het college kennis genomen
van de genoemde publicaties?

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

Ja.

2.

Deelt het college de zorgen van
GroenLinks dat we deze problematiek met de mogelijke komst
van een dergelijke vergister in Rilland
ook in onze provincie binnenhalen?

2.

Wij zijn bekend met de problematiek van
het vergisten van bepaalde afvalstromen.

3.

Is er bij het toekennen van de vergunning rekening gehouden met de
in het krantenartikel genoemde risico’s, die het OM al in 2016 heeft
gedeeld? Zo nee, waarom niet?

3.

Bij de besluitvorming op de ingediende
aanvraag om de omgevingsvergunning
wordt rekening gehouden met de
risico’s. De risico’s zijn bekend.

4.

Op welke wijze denkt het college
deze risico’s af te kunnen dekken
voor de vergister in Rilland?

4.

In het kader van BIBOB wordt getoetst
of er risico bestaat dat de vergunning
voor criminele doeleinden wordt gebruikt. Daarnaast zullen in de omgevingsvergunning eisen worden gesteld
aan het acceptatie- en verwerkingsbeleid voor afvalstoffen.

5.

Heeft het college, ondanks dat een
MER niet verplicht is, zelf overwogen
om toch een MER uit te voeren? Zo
nee, waarom niet? Zo ja, wat waren
de overwegingen dit niet te doen?

5.

De RUD Zeeland heeft als onafhankelijk
expert, namens ons college, geconcludeerd dat voldoende informatie beschikbaar is over de gevolgen voor het milieu.
Om die reden zien wij geen toegevoegde waarde om een MER te verlangen.

6.

Is het college bereid om, mede gelet
op de extra risico’s op vervuiling met
onbedoelde stoffen, alsnog een MER
uit te laten voeren?

6.

Nee, zie 5.

MIDDELBURG, 11 juni 2019
Namens de fractie van : Groen Links

Gedeputeerde Staten,

Maaike Walraven en Gerwi Temmink

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

