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Schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan
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van de SGP-fractie betreffende
Biomassacentrale in Bunschoten
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Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting
Dinsdag 12 maart hebben we een bijzondere avond gehad in de gemeente Bunschoten. Met tientallen
bezorgde omwonenden rondom de bekende biomassacentrale in Bunschoten spraken we over de stank
waardoor Bunschoten nu al zo lang wordt geteisterd. Tijdens deze avond is door de aanwezigen van de zijde
van de provincie toegezegd dat alle gestelde vragen zouden worden beantwoord en dat hierbij ook de vragen
uit het rapport “Gevaren en Bezwaren” zouden worden meegenomen. Als SGP-fractie waren we vooral
benieuwd naar de antwoorden op deze vragen, omdat dit onzes inziens nieuwe elementen toevoegt aan de
intussen welbekende discussie tussen de provincie, de omwonenden en het betrokken bedrijf. Helaas zijn deze
vragen zeer globaal beantwoord en is er niet in detail ingegaan op wat ons betreft relevante vragen, deze
details hebben wij althans (nog) niet gezien. Daarom stellen we de vragen die wij als kernvragen beschouwen
hierbij als schriftelijke vragen.
1.
2.
3.

4.

Is de provincie op de hoogte van de samenstelling van het biogas van VDG? Zo nee, waarom niet?
Zijn er in de vergunningen voor VDG voorschriften vastgelegd over de samenstelling van het biogas?
Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
In het rapport wordt aangegeven dat de stof H2S bij hoge concentraties zou kunnen zorgen voor extra
risico’s voor de externe veiligheid.
a. Is bij u bekend hoe hoog het gehalte H2S in het biogas van VDG is?
b. Klopt het dat er niets over een maximumgehalte van deze stof in de vergunningen is
opgenomen? Zo ja, waarom is dit niet gedaan?
In uw beantwoording geeft u aan dat VDG voldoet aan de afstandseisen die zijn geregeld in het
bestemmingsplan en behandeld zijn in de omgevingsvergunning milieu. Het rapport “Gevaren en
Bezwaren” geeft aan dat er in de vergunning een afstand van 43 meter is aangehouden, terwijl de
provincie dit eerder vaststelde op 165 meter.
a. Kunt u dit verschil in lezing toelichten?
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