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Door Alfred Nijenhuis van ingenieursbureau Arcadis (in opdracht van buurtvereniging Klein
Groningen)
De grote punten die op de agenda stonden waren mogelijke overlast van geur, geluid, licht,
verkeersbeweging, gezondheid, aantasting van landschap en uitzicht en de waarde van het
onroerend goed van omliggende huizen. Tijdens de gesprekken kwam veiligheid er nog bij.
Deze punten worden belangrijk gevonden. We gaan ze een voor een langs in volgorde van
belangrijkheid. Er is een onderlinge samenhang.
Geur
De essentie van een mono mestvergister is dat het een gesloten systeem is waarbij geur
binnen het systeem blijft. Die geurcomponent (hoofdzakelijk methaan) willen we juist
optimaal vangen om Wijnjewoude energieneutraal te maken. Met technische aanpassingen
bij transport is de geurcomponent goed beheersbaar. Ook het uitrijden van digestaat is
nagenoeg geurloos.
Geluid
Geluid is goed te managen. Het meeste geluid wordt veroorzaakt met pompen. WEN heeft
als nadrukkelijke wens uitgesproken om elektrisch transport te gebruiken. Ook het pompen
gaat dan elektrisch, dus geluidsarm. En het is duurzamer.
Licht
Hierover was de werkgroep snel klaar. Het licht is ‘s nachts gewoon uit. Bij evt. calamiteit
kan het korte tijd aangaan.
Gezondheid
De mest wordt centraal verzameld en gaat door een vergister met hoge temperatuur zodat
ziektekiemen worden gedood.
Landschap en uitzicht
Als er een keuze wordt gemaakt voor aard en omvang van de installatie kan de optimale
landschappelijke inpassing met omwonenden besproken worden. Bij de uitwerking kun je
ervoor zorgen dat het plan er maatschappelijk goed uitziet vanuit verschillende zichtlijnen.
In het geval van een centrale vergister op de oude rwzi, is het bestaande bos goed te
gebruiken om de installatie aan het zicht te onttrekken.
Waarde onroerend goed
Er ligt een bestaande milieuvergunning op de rwzi (gaat uit van milieubelasting). Een nieuwe
functie van de locatie kan effect hebben. Maar belangrijker is dat er vanuit gegaan wordt
dat een aardgasvrij Wijnjewoude ook een verhogend effect kan hebben op de waarde van
onroerend goed. Het wordt bijzonder lastig aan te tonen of en welk effect er eventueel zal
zijn voor direct aanwonenden.
Veiligheid
Het gaat bij een vergister om methaan, wat niet ongevaarlijk is. Het kan exploderen.
Veiligheid is daarom een integraal aspect binnen de vergunningverlening. Dat betekent dat
er een soort affakkel installatie komt, zodat er geen methaanwolk in de omgeving kan
komen. Bij deze noodvoorziening staat niet continu een vlam te branden.
Ook de veiligheidscontouren om de installatie heen moeten aan bepaalde eisen voldoen.
Dat geldt ook voor verkeer. Het moet niet zo zijn dat verkeersmaatregelen op de ene plaats
ergens anders onveilige situaties veroorzaken. Daar zal nadrukkelijk op gehandhaafd
worden.

Verkeer
We hebben vier vervoers-scenario’s gemaakt. Twee voor een centrale mestvergister en
twee voor decentrale vergisters. Elk met een kleine (15 m3) en een grote (36m3) auto.
Zie de kaartjes. Momenteel is er discussie over evt. omleggen van route over het bedrijven
terrein.
Vervoersplan
Er is nadrukkelijk gesproken over de handhaving van een gezamenlijk vast te stellen
vervoersplan. Omdat omwonenden hier met een organisatie als WEN spreken kunnen we
de afspraken in een privaatrechtelijke overeenkomst vastleggen. Dat is veel beter te
handhaven dan via de gemeente.
Kleine en grote vrachtauto.
Een kleine vrachtauto zorgt onherroepelijk voor veel meer transportbewegingen. Echter er
zijn ook voordelen:
• Het zal een dusdanige hoeveelheid werk opleveren dat een chauffeur uit het dorp
daar een volwaardige baan in kan vinden.
• Je hoeft dan niet elke week weer het vervoersschema uit te leggen.
• De kans dat je een kleine elektrische vrachtauto kunt ontwikkelen in groter dan een
hele grote.
• Vanwege het beperkt gewicht dreunt een kleine vrachtauto minder.
Je kunt dus een afweging maken tussen minder transportbewegingen of andere voordelen.

