GroenLinks Berkelland zet nu definitief streep door mestvergister op Laarberg 15-11-21

PREMIUM
Een artist’s impression van de bioraffinagefabriek zoals voorzien op het bedrijvenpark Laarberg. ©
Bedrijvenpark Laarberg/RMS
EIBERGEN/GROENLO - Zet nu definitief een streep door de mestvergister op het bedrijventerrein
Laarberg tussen Eibergen en Groenlo. Die oproep doet GroenLinks in de gemeente Berkelland.
Jelle Boesveld 15-11-21, 07:46
De provincie Gelderland is niet van plan een vergunning voor de Wet Natuurbescherming af te geven
voor de omstreden bioraffinaderij, ofwel mestvergister, op het bedrijventerrein Laarberg tussen de
gemeenten Berkelland en Oost Gelre. De Omgevingsdienst liet in juni al weten dat deze vergunning
nodig voor de bouw niet wordt verleend. „In het kort betekent dat dus dat ze niet kunnen bouwen”,
aldus een woordvoerder van de dienst. Dit betekent dat het plan tot nader order niet kan beginnen.
Vergunning is niet mogelijk
De initiatiefnemer, het Belgische bedrijf Windvision/RMS, heeft een koopoptie van acht jaar op het
perceel op Laarberg. Die optie loopt in december af en kan dan verlengd worden met nog eens vier
jaar. Reden voor GroenLinks in Berkelland om op te roepen nu al definitief een streep te zetten door
de omstreden plannen. „Want een vergunning is niet mogelijk en de plannen zorgen voor
onzekerheid bij de omwonenden van Laarberg”, aldus fractievoorzitter Andra Weg.
Gezamenlijk bedrijventerrein
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Weg roept daarom het college van B en W van Berkelland op om er bij Laarberg op aan te dringen de
koopoptie niet te verlengen. Dat kan, omdat Berkelland samen met Oost Gelre zitting heeft in het
bestuur van Laarberg, een gezamenlijk bedrijventerrein van beide gemeenten. GroenLinks wil van
wethouder Gerjan Teselink weten of hij in het overleg met Laarberg aangedrongen heeft op het niet
verlengen van de optie.
Wij gaan daar niet over
Volgens Teselink is er inderdaad overleg geweest over wel of niet verlengen van de koopoptie voor
de mestvergister. „Maar wij gaan daar niet direct over”, aldus Teselink. „We verwachten dat de raad
van commissarissen daar na een belangenafweging een weloverwogen besluit over neemt. We
hebben in overweging gegeven om gezien de onzekerheid rond de vergunning de optie niet te
verlengen.”
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Berkelland is aandeelhouder
Fractievoorzitter Han Boer van D66 is het niet met Teselink eens. „Hoezo gaan wij daar niet over? Wij
zijn als Berkelland voor 50 procent aandeelhouder van Laarberg. Wij gaan daar dus wel degelijk
over.” De PvdA sluit zich daarbij aan en vindt eveneens dat Berkelland wel degelijk hier invloed op
kan uitoefenen.
Het is niet aan ons
CDA, VVD en OBL vertrouwen op de competentie van het Laarbergbestuur. De directie van het
bedrijventerrein liet eind oktober nog weten dat het niet aan Laarberg is of er wel of geen
mestvergister wordt gebouwd. „Het is aan de initiatiefnemer om te kijken of de bioraffinaderij
kansrijk genoeg is om op door te investeren.”
Motie in Oost Gelre
In een poging de komst van het bedrijf nu al een halt toe te roepen dienden vier partijen in Oost
Gelre in de afgelopen raadsvergadering een motie in. Net als GroenLinks in Berkelland probeerden ze
daarmee de wethouders uit beide gemeenten die namens Oost Gelre en Berkelland als
aandeelhouder bij Laarberg betrokken zijn het signaal mee te geven dat de koopoptie op de grond
niet verlengd moet worden. In Oost Gelre sneuvelde de motie. Onder meer omdat wethouder
Marieke Frank liet weten dat dit niet de juiste weg is.

