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Aanleiding / inleiding:
Artikel DvhN 12.1.2023: “Megabiovergister Coevorden wil productie verdubbelen en komt 
daarmee in top 3 Europa. 'We gaan het hele terrein volbouwen'”

Vragen:
1. Is het college vooraf geïnformeerd over het feit dat Varo Energy grootaandeelhouder is 

van BEC? 
2. Is het College vooraf geïnformeerd over het voornemen dat Varo Energy de capaciteit 

van de vergister binnen vier jaar wil verdubbelen? 
3. Begrijpen wij goed dat de voorgenomen uitbreiding niet past binnen de huidige 

vergunning en er daarop nieuwe vergunningen nodig zijn?
Zijn de vergunningaanvragen daarvoor al gedaan bij de provincie?
Zo ja, heeft het college daar kennis van genomen? 
En heeft het college daar dan ook al een standpunt over ingenomen? 
En vindt het college dit een wenselijke ontwikkeling in dit gebied?

4. Begrijpen wij goed dat de uitbreiding niet meer binnen de huidige installatie gerealiseerd 
kan worden? Dit in tegenstelling tot de eerder aangekondigde uitbreiding vorig jaar? 
Hoeveel grond heeft BEC nog om uit te bouwen?

5. Mocht BEC nog gronden moeten verwerven is het college dan voornemens daar aan mee 
te werken?

1 
• Technische vragen zijn vragen waar een feitelijk, objectief en neutraal antwoord op mogelijk is.
• Mondelinge vragen zijn politiek en actueel van aard en komen aan de orde in de eerstvolgende 

commissievergadering (mits 24 uur voor aanvang aangekondigd).
• Schriftelijke vragen zijn vragen over allerlei actuele onderwerpen. Langs deze weg kan de raad 

duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp. Deze vragen zijn ook 
politiek van aard en de onderwerpen staan niet binnenkort op de agenda van de raad.

Vragen versturen naar griffie@coevorden.nl

Wat voor type vraag wil je stellen?1

Technische vraag
Deadline beantwoording 30 dagen (art. 34 
RvO)

Mondelinge vraag
Deadline beantwoording eerstvolgende 
commissie

Schriftelijke vraag
Deadline beantwoording 30 dagen (art. 33 
RvO)

Datum: 13.1.2023

Fractie: PAC

Vragensteller: Jerry Stoker

Portefeuillehouder: 

Nummer: in te vullen door griffie

Onderwerp: Termijn beantwoording

mailto:griffie@coevorden.nl


VRAGEN RAAD

Pagina 2 van 2

Waar staat: ,,Het terrein krijgt een heel ander aanzicht. We zijn van plan de boel flink uit te bouwen. 
Maar vooral op eigen grond, alleen de weegbruggen voor vrachtwagens komen er buiten’’,
6. Wat voor effecten heeft dit dan op hoe de bebouwing er uitziet? Past dit dan binnen de 

afgegeven vergunningen?
7. Welke mogelijkheden heeft het college, mocht blijken dat de ‘geschetste ontwikkeling’ 

door BEC niet passend is of verder overlast/gevaar oplevert voor de direct omwonenden 
dit te voorkomen?

Naar wij hebben begrepen zijn de weegbruggen zijn nu binnen (huidige vergunning) en komen 
zij er buiten.

8. Kunt u aangeven wat dit voor mogelijke gevolgen heeft voor stank etc.? Immers in de 
vorige vergunning was het van belang dat alles in het gebouw plaats vond en daar ook 
de ‘luchten’ werden afgezogen.

Energietransitie
‘’ARO Energy neemt 80 procent van de aandelen over van groengas producent BEC in 
Coevorden. De familie Jacobs, als oprichters van BEC, behoudt 15 procent en vleesverwerker 
Van-Drie Group uit Mijdrecht behoudt vijf procent.’’ -Nieuwsbericht BEC

9. Is er voor dit initiatief, aangezien het valt binnen de energietransitie, ook oog voor 50% 
lokaal eigenaarschap? 

a. Hoe moet dat eigenaarschap er uit zien?
10.Voldoet Coevorden al aan de eisen uit de RES? 

a. Zo ja, moet er dan niet, net zoals bij zonneparken, voldoende draagvlak zijn bij 
omwonenden?

Bestemmingsplan
11. Is het opwekken van 50MW of meer aan gas toegestaan, het is niet benoemd als 

toegestane activiteit van categorie 1 tot 4,2, in het bestemmingsplan, op de locatie van 
BEC. Zie hiervoor: Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten bij de regels van het 
bedrijventerrein. 

12.De bedrijfsactiviteiten zijn categorie 4.2 en hebben een afstand van minimaal 300 meter. 
Vanaf de tuin van de nabije omwonenden is een groot deel van de lege kavel binnen de 
300meter (Figuur 1.). Mogen hier activiteiten die gerelateerd zijn aan 
Slachtafvalverwerking plaatsvinden, zoals op en overslag van slachtafval en 
weegbruggen? 

Opmerking: Omdat een deel van de kavel binnen de afstandsradius valt kan een 
deel van de kavel niet gebruikt worden voor BEC.

Figuur 1 Radius woningen+tuin 300m


