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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie

GroenLinks 1 Op 12 mei is een intrekkingsverzoek voor de omgevings- 
en natuurvergunning van de biovergister, Graaf van 
Lynden van Sandenburgweg nabij 8b te Cothen, verstuurd 
aan het college van Gedeputeerde Staten door 15 
landgoederen, 2 bedrijven, 2 maatschappelijke 
organisaties en 24 particulieren uit de streek. 
In dat verzoek geven zij verschillende redenen waarom de 
omgevings- en natuurvergunning ingetrokken zou moeten 
worden. Hoe staat uw college tegenover het intrekken van 
deze vergunningen gegeven de genoemde argumenten?

Er is een formeel verzoek tot intrekking ingediend. Het betreft een 
verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning milieu en de 
wetnatuurbeschermingsvergunning.
Het verzoek valt uiteen in twee delen. Het onderdeel intrekken 
omgevingsvergunning milieu is ingeboekt bij de RUD Utrecht. Voor deze 
procedure geldt een maximale beslistermijn 26 weken (dat is dezelfde 
procedure als waarmee de oprichtingsvergunning is verleend). 
Overigens maakt de vvgb onderdeel uit van de omgevingsvergunning 
milieu en is er ook een watervergunning.
GS zal op basis van het verzoek en de ons bekende informatie en met 
inachtneming van de door u aangedragen argumenten een beslissing 
nemen op het intrekkingsverzoek. Bij de beslissing over de intrekking 
van een omgevingsvergunning moeten juridisch gezien alle in 
aanmerking te nemen belangen worden betrokken en tegen elkaar 
worden afgewogen. Deze procedure kent een maximale beslistermijn 
van 26 weken. 
Ook zal GS een beslissing nemen op het verzoek tot intrekken van de 
Wet Natuurbeschermingsvergunning. Voor de Wnb geldt een termijn 
van max 20 weken (13 wk standaard plus 7 wk verlengen).

PS zullen geïnformeerd worden over de besluiten op dit verzoek. 

Partij voor 
de Dieren

2 In hoeverre bent u het met de indieners van het ingekomen 
stuk eens, dat biovergisters geen duurzame oplossing 
vormen voor mestoverschot, geuroverlast en het 
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen?

Het Klimaatakkoord, waar Uw Staten zich aan gecommitteerd hebben, 
vraagt om energiebesparing en groei van hernieuwbare 
energieproductie in alle sectoren. Alle hernieuwbare energiebronnen 
zijn daarvoor nodig. Zo ook, mits duurzaam en binnen strikte 
voorwaarden, sommige vormen van bio-energie. 

3 Deelt u de mening van de indieners van het ingekomen 
stuk, dat de keten van biovergisting gevoelig is voor 
frauderen?

Het is ons bekend dat er kwetsbaarheden zijn t.a.v. fraude bij 
vergistingsinstallaties. Dit vraagt om nauwgezet toezicht op deze 
installaties. 

4 Deelt u de mening dat, indien er na bepaalde tijd 
(afhankelijk van de mogelijkheden die de wet hiertoe 
bieden) nog geen gebruik is gemaakt van de vergunde 
uitbreidingsruimte, de vergunning dient te komen 

Intrekking van een vergunning vraagt altijd om een goede afweging. We 
zullen de afweging tot intrekkingen en de motivering daartoe in dit geval 
zorgvuldig nemen. Bij de beslissing over de intrekking van een 
omgevingsvergunning moeten juridisch gezien alle in aanmerking te 
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vervallen? Zo nee, waarom niet? nemen belangen worden betrokken en tegen elkaar worden 
afgewogen.GS zal een besluit nemen op het formele 
intrekkingsverzoek. Deze procedure is opgestart. 

5 Hoe denkt u over het gebruik maken van uw wettelijke 
bevoegdheden tot intrekking van de verleende 
vergunningen in dit specifieke geval?

Op basis van de formele verzoeken tot intrekking is een procedure 
gestart. GS zal op basis van het verzoek en de ons bekende informatie 
en met inachtneming van de door u aangedragen argumenten een 
beslissing nemen op het intrekkingsverzoek. Deze procedure kent een 
maximale beslistermijn van 26 weken.
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