
Protest tegen installatie voor biogas neemt toe - 04/02/2012

LAARNE - Bij een storing in een
biogasinstallatie in het Nederlandse
Coevorden werden onlangs veertig
mensen geëvacueerd. Koren op de
molen van het actiecomité
Rivierstraat dat protesteert tegen een
biogasfabriek in hun buurt. Hun
petitie telt al 1.500 handtekeningen,
gespekt met een kleine 500
bezwaarschriften.

Het was Petrus De Bock van het
Q8-benzinestation en lid van het
protestcomité die het Nederlandse artikel rond de recente problemen met de biogasinstallatie in
Coevorden op het spoor kwam. 'De situatie aldaar is te vergelijken met hier', zegt de man. 'Er
was jarenlang protest van de buurt die vreesde voor geluidsoverlast, stank en toenemende
drukte door extra transporten. Dat werd allemaal weggewuifd, de biogasfabriek kwam er. En
kijk, eind januari was het prijs. Door een defect hing er lange tijd een penetrante geur in de
wijk, wat werd bevestigd door de politie. Mensen klaagden over hoofdpijn en misselijkheid
door een zwavelgeur. Niemand bleek er erg aan toe, maar door het voorval kwam er wel het
één en ander naar boven.'

'Volgens de bewoners hangt er altijd wel een storend geurtje van de mest. De buurtbewoners
klagen ook over het geluid, een licht zoemend geluid dat altijd aanwezig is. En ten derde blijkt
de verkeersdruk in de buurt één derde hoger te liggen dan door de ondernemers beloofd. Ik kan
me niet voorstellen dat Coevorden een uitzondering is. Laurent Callens en Jack Webb vroegen
hier een milieuvergunning aan voor een bedrijf dat 28.000 ton mag verwerken, maar hun
installaties kunnen meer dan het dubbele aan. Dat doe je niet zomaar hé', zegt Petrus De Bock.

Het comité zit niet stil. Tegen de eerste bouwaanvraag dienden ze 80 bezwaarschriften in, nu
zijn het er al bijna 500. 'Wij blijven strijden, we willen geen biogasinstallatie hier', zegt De
Bock. 'Zoiets hoort niet in een woonzone, punt. De ondernemers halen ook trucs uit. Zo hebben
ze een lijst met mogelijke mestleveranciers in hun dossier opgenomen. Wij hebben enkele van
die potentiële klanten opgebeld: die vielen allemaal uit de lucht. Wij hebben op hun plan
gezien dat hun bouwsels tot op de buurtweg reiken: kan zoiets? Ach, het is allemaal een
geldkwestie. Het bedrijf gaat hier zeven dagen op zeven, 24 uren op 24 op volle toeren draaien
en groencertificaten opleveren van 100 à 110 euro per 1.000 kilowatt energie. Die certificaten
worden met overheidsgeld betaald, door u en ik dus. Hier zullen nauwelijks mensen werken.
Nu, ik ben niet jaloers op mensen die veel geld verdienen, maar ze mogen dat niet doen ten
koste van mijn levenskwaliteit en die van mijn buren.'
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