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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

betreffende Biomassacentrale in Bunschoten 

Geachte heer Van den Dikkenberg, 

Onderstaand treft u ons antwoord aan op de eind april jl. door u als kernvragen aangemerkte vraagpunten in 
relatie tot de biomassacentrale in Bunschoten-Spakenburg van de Firma Van de Groep. Wij herhalen hieronder 
eerst uw toelichting. Vervolgens beantwoorden wij uw vier vragen. 

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. Is de provincie op de hoogte van de samenstelling van het biogas van VDG? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Ja, de provincie is daarvan op de hoogte. Het ruwe biogas bestaat uit een mengsel van hoofdzakelijk 
methaan en kooldioxiden, alsmede een kleine hoeveelheid zwavelwaterstof en ammoniak. 

2. Zijn er in de vergunningen voor VDG voorschriften vastgelegd over de samenstelling van het biogas? 
Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Neen, nog niet. Wat betreft de samenstelling van het biogas geldt als uitgangspunt, dat de kwaliteit van 
het opgewerkte biogas moet voldoen aan de eisen van de netbeheerder (Stedin). Het ruwe biogas 
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wordt daarom continu gemonitord. Zowel de vergistings- als de gasopwaardeerinstallatie zijn gesloten 
systemen. Emissies van het gas mogen niet voorkomen. Niettemin overwegen wij in het kader van de 
nu lopende nieuwe vergunningaanvraag om uit een oogpunt van externe veiligheid alsnog een H2S 
voorschrift op te nemen. 

3. 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? 

Antwoord: 
Ad a) Ja, bij Van de Groep varieert het H2S gehalte in het biogas van 5 tot max. 8 ppm (0,0005 tot 

0, 0008%). Dat is erg laag. Zeker in vergelijking met mestvergisters, waar de H2S waarde wel 
kan oplopen tot maximaal 3.000 ppm (0,3%). 

Ad b) In de huidige vergunning is wat betreft H2S geen maximumgehalte opgenomen. In het kader 
van de nu lopende nieuwe vergunningaanvraag overwegen wij dat wel (zie ook ons antwoord 
onder vraag 2). 

4. 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. Kunt u dit verschil in lezing toelichten? 

Antwoord:. 
Er is geen sprake van een verschil in lezing. Wat betreft afstandseisen gelden in het kader van externe 
veiligheid verschillende toetsingskaders, te weten het zogeheten groepsrisico (GR) en het zogeheten 
plaatsgebonden risico (PR). De risicocontouren voor het plaatsgebonden risico liggen op 45 meter voor 
een ammoniakinstallatie en op 40 meter voor een propaaninstallatie. Dit is een harde toetsingsnorm. 
Daarnaast geldt het invloedsgebied. Het invloedsgebied is een effectgebied. Het invloedsgebied voor de 
propaaninstallatie ligt op 165 meter van het overslagpunt. Binnen het invloedsgebied moet het bevoegd 
gezag verantwoording afleggen over de hoogte van het groepsrisico. 

Hoogachtend, 

Secretaris, 
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