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Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting:
De provincie wil een zogenaamd “schone economie in 2040”. Dat zou dan moeten bestaan uit een economie
die zo onafhankelijk mogelijk zou moeten zijn van fossiele brandstoffen. Daartoe onderzoekt GS de
mogelijkheden voor biogashubs. In de provincie Utrecht staat reeds een biogas-installatie in Bunschoten
Spakenburg die voor de omwonende echter voor grote overlast heeft gezorgd.
Uit diverse publicaties in de media is gebleken dat er gefraudeerd wordt met biogas-installaties en dat er
grootschalige milieuvervuiling optreedt of op zou kunnen treden.
Na ecoducten waarop grote hoefdieren worden afgeschoten lijkt ook dit weer een voorbeeld van
“groenblindheid”. Noem het groene energie en de kosten, de overlast voor de omgeving en de mogelijke
milieuvervuiling worden volledig over het hoofd gezien.
De PVV-fractie heeft dan ook de volgende vragen.
1. Hoeveel biogas-installaties staan er in de provincie Utrecht en waar?
2. Wordt er bij de biogasinstallaties waarbij de provincie Utrecht het bevoegd gezag is ook
gefraudeerd? Met andere woorden: is de administratie op orde en is de provincie er zeker van dat er
geen illegaal afval wordt verwerkt in deze installatie? Zo ja, hoe heeft u dat vastgesteld? Zo nee,
welke instanties of bedrijven hielden zich niet aan de vergunningseisen en welke maatregelen heeft
de provincie genomen?
3. Hoe vaak worden biogas-installaties gecontroleerd en acht u dat voldoende om de fraude de kop in
te drukken?

4. Bent u het met de PVV-fractie eens dat het wenselijk is dat zeer frequent gecontroleerd dient te
worden, of dat de frequentie dient te worden verhoogd, nu diverse media aantoonden dat er massaal
gefraudeerd wordt? Zo nee, waarom niet?
5. Hoe gaat de provincie de bevolking verzekeren dat er bij nieuwe biogas-installaties, stank en andere
vormen van milieuvervuiling en overlast wordt voorkomen?
6. Het blijkt dat exploitanten van biogas-installaties het te verwerken afval van heinde en ver laten
aanvoeren, waardoor vrachtwagens het hele land dienen te doorkruizen. Ook wordt er veel afval
verkocht aan Duitse exploitanten, alwaar de subsidies hoger zijn, waardoor er een nieuwe stroom
vrachtvervoer op gang is gekomen door deze biogas-installaties. In hoeverre dragen deze
omstandigheden bij aan de zongenoemd “schone energie”?
Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend,
R. Dercksen

