
Verslag bijeenkomst bezwaren Mestvergister op Energiepark dd 20 november 2019. 

Aanwezig van de bezwaarmakers mestvergister.ww : Auke Pool, Tjitske Miedema en Ron … 

Aanwezig van WEN: Rigt Bosma, Pieter de Kroon en Frans Pool. 

Achtergrond: 

Er is een brief bij 70 adressen bezorgd, die ca. 500 meter van het energiepark wonen, 45 mensen 

hebben in  reactie daarop aangegeven tegen een mestvergister te zijn. Op basis hiervan heeft 

mestvergister.ww een brief gestuurd naar de gemeenten waarin de bezwaren uiteen gezet zijn. WEN 

ontving op 8 november 2019 een uitnodiging voor een gesprek met mestvergister.ww. 

Standpunt mestvergister.ww 

Mestvergister.ww geeft aan dat de communicatie van WEN onvoldoende is geweest naar de 

omwonenden. Daarnaast wordt in de media een te positief beeld geschapen en wordt gesuggereerd 

dat de plannen in samenwerking met de omwonenden tot stand zijn gekomen. 

Inhoudelijke bezwaren zijn er rond de thema’s;  kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid, overlast, 

geur, veiligheid en waardedaling onroerend goed.  

Men is tegen een mestvergister op het terrein van de voormalige RWZI. Elders in het dorp is geen 

probleem. 

Reactie WEN: 

Er is veel inspanning geleverd om de omwonenden mee te nemen in de plannen voor de 

mestvergister (communicatie de Bân, via besturen buurtverenigingen en huis aan huis verspreide 

brieven; oa over excursie naar mestvergister, en info-bijeenkomsten). 

WEN vindt het belangrijk dat alle Wijnjewoudsters zich kunnen vinden in de plannen voor de 

mestvergister. WEN blijft graag in gesprek met mestvergister.ww en spant zich in om de bezwaren 

serieus te onderzoeken en waar mogelijk te werken aan een oplossing. Op de informatieavond van 

WEN op 3 oktober jl. kwam naar voren dat de thema’s geluid en verkeersbelasting nader onderzocht 

moeten worden. Met het bestuur van buurtvereniging Klein Groningen is afgesproken om deze 

thema’s in werkgroepen verder te verkennen. Ook voor de door mestvergister.ww aangevoerde 

bezwaren geur en waardevermindering onroerend goed is het mogelijk een dergelijke uitwerking te 

organiseren. Mestvergister.ww wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze uitwerking. 

Voor WEN is het van belang om op basis van feiten samen te werken aan een zo goed mogelijk 

voorstel. WEN nodigt de mensen van mestvergister.ww uit om deel te nemen aan de werkgroepen 

die wij willen starten. Op dit manier wordt hun standpunt meegenomen in de uiteindelijke 

voorstellen, die het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering van WEN presenteert. 

Afspraken met mestmestgister.ww en WEN :  

Mestvergister.ww is uitgenodigd hun standpunt toe te lichten op de extra Ledenvergadering WEN op 

28 november a.s. en voor deelname aan de werkgroepen voor verdere uitwerking van de thema’s 

waarop de bezwaren zich richten. 

Mestvergister.ww denkt na en overlegt met de achterban of ze hier op in willen gaan en laat dat aan 

WEN weten. 

Mestvergister.ww denkt na over participatie in de werkgroepen t.b.v. nader onderzoek. 

 

Tenslotte de vraag van WEN aan de vertegenwoordigers van mestvergister.ww: Hebben wij  met deze 

weergave jullie standpunten voldoende verwoord? We nodigen je uit jullie versie in dit verslag op te 

nemen. 


