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ACHTERGROND

Vertrouwen ontbreekt bij vergister
De initiatiefne-
mers voor een
biovergister van
kippenmest in
Wijster kampen
met een probleem
waar ze niets aan
kunnen doen. Ge-
brek aan vertrou-
wen van de buren.
Die vrezen stank-
overlast.

WILLEM DEKKER

D
e plannen zijn mooi. De
biovergister van Rika
Greenpark bv uit Gronin-
gen verwerkt kippen-

stront van zestig pluimveehouders
uit de regio tot groengas. Dat wordt
in het gasleidingnet gepompt. Het

gas verwarmt de huizen, de vergister
helpt de kippenboeren van maxi-
maal 200.000 kilo mest af, waar-
door er minder uitstoot is van CO2
en ammoniak.

De biogasinstallatie moet op het
Energie Transitie Park (ETP) in Wijs-
ter verrijzen, naast Attero en tegen-
over slachtafvalverwerker Noblesse
Proteins. Een investering van tien-
tallen miljoenen euro’s. Het zou een
opsteker zijn voor het ETP, want de
kavels gaan niet hard van de hand.
Alleen Noblesse zit op het energie-
park. In 2019 hoopt Rika Greenpark
met de bouw te kunnen beginnen.
Een jaar laten moet de installatie
draaien.

Omwonenden hebben de afgelo-
pen jaren slechte ervaringen opge-
daan met Noblesse. Vier jaar lang
was er sprake van stank. De maatre-
gelen van Noblesse en boetes van de
gemeente Midden-Drenthe ten spijt.
De lijkengeur waarvan de buren
spreken, is minder geworden, maar
de stank is nog niet weg, zeiden de
bewoners dinsdagavond tijdens een
informatieavond over de nieuwe
biovergister.

Geen wonder dat omwonenden
de komst van de kippenmestvergis-

ter met argusogen bekijken. Want er
als er iets stinkt, is het kippenmest.
Volgens de provincie valt de geur
van de installatie binnen de normen
en zal er weinig tot geen stankover-
last te zijn. ,,Dat is ons bij Noblesse
ook gezegd. We horen voor de ver-
gister hetzelfde verhaal”, aldus de
omwonenden.

De kippenmest wordt binnen de
bedrijfsmuren van Rika Greenpark
gelost en verwerkt in ondergrondse
met beton afgedekte kelders. Alleen
bij de aanvoer van mest in gesloten
vrachtwagens zou er iets te ruiken
zijn in de omgeving. En als de deu-
ren van de vergister opengaan. Dat
vormde ook een probleem bij No-
blesse, waar de deuren tijdens de
verwerking van het slachtafval te-
gen de afspraken in bleven open-
staan.

De provincie is verantwoordelijk

voor de handhaving en beloofde re-
gelmatig metingen te doen. Maar
die zijn voor omwonenden geen ga-
rantie dat het niet gaat stinken.

RIKA Greenpark denkt dat het
wantrouwen van de toekomstige
buren maar op één manier kan wor-
den verminderd. Dat is de praktijk.
Twee investeerders, uit Letland en
Zuid-Afrika, waren in Wijster aanwe-
zig op de bijeenkomst. Alister Ingles-
by uit Zuid-Afrika vertelde meerdere
vergisters te hebben gebouwd.

Bij een project in Zuid-Afrika deed
zich volgens hem hetzelfde pro-
bleem voor als in Wijster. Ook daar
veroorzaakte een slachtverwerker
stankoverlast. Zijn biovergister ver-
werkte afvalwater van het slachtver-
werkingsbedrijf en dat gaf minder
stankoverlast, betoogde de man. Dat
zou in Wijster ook kunnen. Maar dat
ging er bij de omwonenden al hele-
maal niet in.

Tegen de ontwerpvergunning kan
tot 1 augustus bezwaar worden ge-
maakt. En bezwaren zullen er ko-
men. Omwonenden wilde harde ga-
ranties tegen de geuruitstoot. Ko-
men die er niet, dan is de kans groot
dat de buren bij de rechter de bouw
van biovergister aanvechten.

Geen stankoverlast?
‘Dat hebben ze
ons bij Noblesse
ook verteld’

Een dergelijk biovergister komt ook in Wijster. FOTO RIKA GREEN PARK


