‘s-Hertogenbosch, 4 november 2019
Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de geplande
vergistingsinstallatie op het terrein van Bio Tech Park Brabant.

Geacht college,
De geplande vergistingsinstallatie Blue Sphere Brabant is onderdeel van Bio Tech Park Brabant (BTPB)
dat op het voormalig terrein van afvalverwerker Reiling aan de Pastoor Thijssenlaan wordt ingericht.
Eigenaar/bouwer van de vergister is het Amerikaanse Blue Sphere. Het bedrijf dat afval omzet in
energie heeft in Amerika 2 en in Italië 8 projecten. In Sterksel wordt 30 miljoen euro geïnvesteerd.
Van de Nederlandse overheid krijgt Blue Sphere maximaal 127 miljoen euro om hier de komende 12
jaar biogas te produceren. Er moet kennelijk haast worden gemaakt bij de bouw van de installatie,
want er wordt al verscheidene weken 7 dagen per week gebouwd.
Wij hebben hierover volgende vragen.
1. Is er een moment waarop de SDE subsidie niet meer kan worden verkregen?1 Met andere
woorden: Heeft Blue Sphere Brabant te maken met een deadline?
2. Tot welke hoogte mogen mestvergistingsinstallaties worden opgericht?
3.

Hoe hoog worden de bouwwerken aan de Pastoor Thijssenlaan?

De moederbeschikking voor de vergistingsinstallatie, die ook de mestsilo’s mogelijk maakt, is
schijnbaar de beschikking van 18 december 2012 met kenmerk 3323700 (fase 1 en bijbehorend fase
2).
4. Kunt u aangeven waar in deze beschikking of andere stukken gerelateerd aan de beschikking, de
activiteit mestvergisting wordt genoemd? Zo nee, waarom niet?
5. Kunt u aangeven waar in deze beschikking of andere stukken gerelateerd aan de beschikking, de
aangevraagde activiteit wordt getoetst aan de doelstellingen voor Natura 2000? Zo nee, waarom
niet?
In de beschikking aan Reiling uit 2006 met kenmerk 1238895, is zo te zien voor het eerst
mestvergisting vergund.
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6. Is het juist dat in de hierboven genoemde beschikking, voor het eerst toestemming voor de
activiteit mestvergisting is vergund aan Reiling? Zo nee, wanneer is dat dan gebeurd?
7. Kunt u aangeven waar in deze beschikking of andere stukken gerelateerd aan de beschikking, de
aangevraagde activiteit wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000? Zo nee,
waarom niet?
8. Deze vergunning is verleend voor 10 jaar en is dus niet meer geldig. Wat is de nu de grondslag
voor de toestemming voor de nieuwe bouwwerken en activiteiten?
9. Bent u met ons van mening dat er geen natuurtoets is uitgevoerd en de juiste vergunning voor
dit project dan ook ontbreekt? Zo nee, waarom niet?
10. Bent u van mening dat er geen nieuwe vergunning hoeft te worden verleend voor de nieuwe
bouwwerken en activiteiten? Zo nee, waarom niet?
11. Hoe moet de fractie van de Partij voor de Dieren de term ‘milieu neutrale verandering’, die in
verscheidene beschikkingen voorkomt, duiden als er geen toetsing heeft plaatsgevonden op
bescherming van kwetsbare natuur en de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000?
12. Indien uit de beantwoording van voorgaande vragen is gebleken dat er voor de nieuwe
bouwwerken niet de juiste vergunning is verleend: Bent u bereid om de bouw per direct stil te
leggen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

