WEERSTAND IN TILBURG TEGEN GEPLANDE MESTVERGISTER

Aan

-

leden van provinciale Staten van Brabant,
leden van de gemeenteraad van Tilburg,

Geachte mevrouw, mijnheer,
Enkele weken geleden werd Tilburg opgeschrikt door het nieuws dat er een mestvergister zou komen
op het afvalterrein de Spinder. Deze mestvergister op deze plek was al eerder, in april 2018 vergund aan
Deponie Zuid BV door de provincie. Maar voor de omwonenden was het een donderslag bij heldere
hemel, toen ze vernamen dat deze vergunning nu overgenomen was door het bedrijf VTTI New Energy
en dat die hier nu ook echt daadwerkelijk een mestfabriek zou gaan draaien.
Inmiddels is er in Tilburg en daarna ook in de provinciale politiek de nodige beroering ontstaan. De
vraag is namelijk gerezen of deze vergunning nog wel rechtsgeldig is. De gemeente Tilburg heeft de
provincie zelfs al verzocht om de vergunning in te trekken. De eerste reactie van provincie was dat het
hier een onherroepelijke vergunning betreft. Er moeten weliswaar nog wat zaken aangepast moeten
worden, maar de oorspronkelijke vergunning zou overeind blijven.
Wij kijken daar als Brabants Burgerplatform anders tegen aan. En we hebben de gemeente Tilburg
hiervan op de hoogte gebracht, wat voor de gemeente aanleiding was stevige vraagtekens te plaatsen
bij deze vergunning. Wij verzoeken de leden van provinciale staten ook deze vergunning te
heroverwegen.
De reden daarvoor is dat er recent rapportages gemaakt zijn door de Stichting advisering
bestuursrechtspraak in opdracht van de Raad van State over de mestverwerkers in Oss, Roosendaal en
Nistelrode. Als we de uitkomsten van deze rapportages toepassen op deze Tilburgse mestvergister, dan
blijkt dat er een ruim 3 maal hogere geuruitstoot zal plaatsvinden, dan de uitstoot die eerder in de
aanvraag opgegeven was en op basis waarvan de vergunning in 2018 is verleend. En artikel 5.19 van de
Wabo zegt dat een vergunning kan worden ingetrokken, als deze is verleend op basis van een onjuiste
of onvolledige opgave m.b.t. geur. Ons inziens lijkt het er veel op dat dat hier het geval is.
Om een dergelijke intrekking van de vergunning rond te krijgen, moet worden aangetoond dat de
vergunning bij een juiste opgave niet zou zijn verleend. Om dit te onderbouwen moet er nog nader
onderzoek plaats vinden. De provincie heeft de zaak nu in onderzoek. Maar behalve de onjuiste of
incomplete gegevens over de geuruitstoot, ligt het handelen van de provincie nu ook onder een
vergrootglas vanwege de veranderde maatschappelijke inzichten over mestverwerking. Want vanuit het
Burgerplatform is er recent op geattendeerd dat de bestaande mestfabrieken momenteel al te weinig
mest aangeleverd krijgen om rendabel te kunnen draaien. Dat aanbod zal teruglopen als de
contractuele levering afloopt. Bovendien zal, als de veestapel krimpt, zoals iedereen kan zien
aankomen, de hoeveelheid voor vergisting beschikbare mest verder dalen. En daarmee rijst niet alleen
de vraag of er nog wel behoefte is aan een nieuwe mestfabriek, maar ook of het nu geen tijd wordt om
bestaande mestfabrieken te saneren. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek vragen wij u in
ieder geval deze vergunning tijdelijk op te schorten.
Oirschot, 28 september 2021
Geert Verstegen, vz
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