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VEILIGHEID INWONERS VARSSEVELD OP HET SPEL
Op het industrieterrein Hofs-
kamp Oost bouwt Agrogas de 
tweede grootste mestfabriek 
van Nederland met een da-
gelijks capaciteit van 100.000 
kubieke meter drijfmest en 
30.000 ton kippenmest. Dit 
wordt omgezet in 8,5 miljoen 
kubieke meter groen gas met 
de kwaliteit van aardgas.

Hiermee worden 5500 huishou-
dens van gas voorzien. Op zich-
zelf een goede bijdrage voor de 
energietransitie. Maar de bouw 
van de installatie brengt nogal 
wat risico’s met zich mee.
Dit zijn bijvoorbeeld risico’s op: 
het gebied van Co2 opslag (150 
ton), er is risico op gasontsnap-
ping, hetgeen dodelijk is. Er is 

een kans voor mestontsnap-
ping, dan loopt 23 ha grond on-
der, waaronder natuurgebied en 
omliggende bedrijven. Ook zijn 
er  gezondheidsrisico’s op het 
gebied van geuroverlast, milieu-
verontreiniging door lozing van 
medicijnresten en antibiotica op 
de Seesinkbeek, de verkeers-
veiligheid,  de voedselveiligheid 
enz. Ook de houtkachel die no-
dig is produceert 2000 kg aan 
fijnstof.
De buurtbewoners vrezen deze 
gevaren en heeft zich nu tot de 
raad gewend omdat eerdere 
gesprekken en brieven met het 
college zonder resultaat bleven.
De SP fractie heeft zich in deze 
materie verdiept en heeft op 12 
februari een bezoek gebracht 

aan de bouwlocatie en met de 
omwonende gesproken. Ver-
der hebben wij een bezoek aan 
het naastgelegen Koelhuis er 
aan vastgeknoopt. Ook zij vre-
zen grote problemen door de 
geuroverlast die kan neerslaan 
op zuivel in het koelhuis. Ook 
kwam de verkeersoverlast ter 
sprake. Per dag rijden er naast 
de 60-70 vrachtwagens voor het 
koelhuis, ook nog eens circa 40 
vrachtwagens met mest. 
Het industrieterrein Hofs-
kamp telt circa 800 medewer-
kers(sters) waarvan ook de 
meeste met een auto komen. 
Ook de ondernemers, waaron-
der fietsenfabriek van Raam, 
maken zich zorgen.

VERTROUWEN OP 1 
IN DE CORONACRISIS
“VERTROUWEN OP 1” Dat 
was de titel van ons eerste 
artikel op de raadspagina 
van de Oude IJsselstreek 
Vizier . Sinds dat moment 
heeft Corona de wereld op 
zijn kop gezet. Elke dag zien 
we de schokkende beelden 
en cijfers op televisie, we 
horen de verhalen uit onze 
directe omgeving en uit 
de zwaar getroffen landen 
om ons heen. Vertrouwen 
is nu belangrijker dan ook. 
Vertrouwen in de maatre-
gelen die de deskundigen 
ons opleggen. Vertrouwen 
in de zorgverlening, grote 
bewondering voor de man-
nen en vrouwen die dag en 
nacht voor ons klaar staan. 
Vertrouwen dat we ook 
deze crisis te boven komen. 
Vertrouwen dat we het sa-
men gaan redden, saam-
horigheid, naoberschap, 
waarbij politieke kleur er 
niet meer toe doet. Houd 
een oogje in het zeil en help 
elkaar waar nodig. Volg alle 
instructies van de overheid 
op en gebruik je gezond 
verstand. We vertrouwen 
op onze inwoners! 
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KWETSBARE GEZINNEN IN CORONACRISIS AFHANKELIJK VAN ZORG
In de media en om ons heen ho-
ren we dat de thuiszorg in de knel 
komt door het af laten weten van 
de thuiszorgorganisaties. Hierdoor 
ontstaan schrijnende situaties en 
wordt de druk op de mantelzorg 
onacceptabel groot. Een andere 
groep die zwaar getroffen wordt 
door de crisis zijn de kinderen in 
kwetsbare gezinnen, die nu digi-
taal onderwijs moeten volgen en 
over onvoldoende hulpmiddelen 
beschikken. Maar ook kinderen 
met gedragsproblemen die eigen-

lijk niet thuis kunnen zijn.
De SP fractie wilde graag weten 
wanneer en hoe de gemeenten 
die problemen gaan oppakken. 
Hierover zijn door de SP op 2 
april schriftelijke vragen gesteld. 
De beantwoording volgde op 16 
april door een notitie van de bur-
gemeester.
Thuiszorg 
Graag hadden wij willen weten 
waar knelpunten zijn in zorg. He-
laas is daar nog geen concreet 
antwoord op gegeven. De brief 
van de burgemeester geeft aan, 

dat zij in deze periode extra nauw 
in contact staan met de zorgaan-
bieders en hulp bieden waar nodig 
is.
Kwetsbare gezinnen met kinderen
In de brief schrijft de burgemeester 
dat er bij de bestaande partners  
als de jeugdgezondheidszorg en 
het onderwijs, extra aandacht is 
door gezinswerkers van Buurtzorg 
Jong. Zij staan in contact met het 
onderwijs, kinderopvang, huisart-
sen en politie. Bij kwetsbare ge-
zinnen zet Buurtzorg Jong extra 
ondersteuning in. 

PETRA ZIMMERMAN

Digitaal onderwijs
Voor kinderen die digitaal onder-
wijs volgen is er, zoals de SP ge-
vraagd had, een versnelde proce-
dure om binnen het kindpakket de 
benodigde digitale ondersteuning 
aan te vragen.
Oproep 
Indien er in deze crisissituatie bij 
u zelf of in uw omgeving mensen 
zijn die in de knel komen en hier-
voor geen bevredigend gehoor 
krijgen bij de gemeente, kunnen 
zich hiervoor bij de SP fractie te-
lefonisch of per email melden. Tel. 
06-82280566, 
email: oudeijsselstreek@sp.nl  



nia Terborg, Schuilenburg 
Silvolde, Keurkamer Ulft, 
Den Es en Bettekamp in 
Varsseveld een boeket 
bloemen gebracht. 

We hebben hen veel sterkte 
gewenst met de woorden: 
Houd moed, houd vol!

Anna Klep is ingenieur en woont 
in een boshuisje in het buiten-
gebied van Varsseveld. Toen ze 
hoorde van plannen voor een 
grote mestvergister in de buurt 
was ze meteen geïnteresseerd 
in de techniek. Ze meldde zich 
bij de boeren die samen de fa-
briek willen gaan runnen. 

Inmiddels is dat enthousiasme be-
koeld nu blijkt dat de boeren wei-
nig afweten van wat er allemaal 
komt kijken bij het bouwen van de 
op twee-na-grootste co-mestver-
gister van Nederland.
“Er wordt zorgeloos over gedaan. 
Alsof je een tank neerzet, er een 
gaskraan inschroeft en dan groen 
gas maakt. Dat is misschien zo 
voor een kleine vergister op een 
boerenerf maar bij vergisting op 
industriële schaal heb je ook risi-
co’s van formaat. Dan moet je in-
eens rekening houden met koudijs 
dat kan ontsnappen en binnen 10 
minuten omstanders doodt tot op 
honderden meter. Dan heeft de 
brandweer ineens gespecialiseer-
de middelen nodig om incidenten 
te bestrijden.
Het valt me op dat de boeren die 
in deze coöperatie zitten geen 
idee hebben van wat voor grote 
fabriek ze eigenlijk gepland heb-
ben en hoe goed doortimmerd 
dus de bouwplannen en de ver-
gunningen moeten zijn. Het gaat 
nog jaren duren voordat die tech-
nisch goed genoeg zijn en met de 
bouw gestart kan worden.
Via de vergunningsprocedures 
probeer ik de vergunningen te ver-
beteren. Dit betekent zienswijzes 
schrijven en bezwaarschriften. Dit 
doe ik samen met 10 omwonen-
de families en de ondernemers 
van het bedrijventerrein waar de 
fabriek gepland is. Het is een om-
weg naar resultaat want de over-
heid is niet geneigd om via deze 
weg van mijn kennis te profiteren. 
Omdat er misschien gezichtsver-
lies bij komt kijken? Ik weet dat 
niet, ik ben een techneut en heb 
oogkleppen op waar het om poli-

politiek gaat.
Veiligheid wordt vertroebeld door 
energie-ambities. Zo had Agrogas 
een mooie techniek in 2013 en 
wilde mest drogen via een centri-
fuge. Maar die techniek blijkt niet 
bij mest te werken. Ze zouden 
de mest kunnen drogen met het 
biogas dat uit de vergister komt 
maar dan lopen ze subsidie mis. 
Daarom wil Agrogas nu de mest 
drogen met een grote biomas-
sakachel, waar ze ook nog eens 
subsidie op krijgen. Zo’n biomas-
sacentrale is natuurlijk niet wen-
selijk, vanwege alle fijnstof die uit 
zo’n ding komt. Via een juridisch 
truukje is het ze ook nog gelukt 
een hele ruime norm voor dit ding 
te krijgen, 20 milligram per kubie-
ke meter. Dat terwijl in de buurt al 
het maximum wordt behaald dat 
de WHO voor mensen aanraadt. 
Dan komt daar nog bij de fijnstof 
uit de luchtwasser en van de 30 
vrachtwagens met mest en afval 
die er per dag gaan komen.
Het is leuk om over de techniek te 
leren maar het is ook niet leuk want 
hoe meer ik leer hoe meer ik merk 
dat niemand goed overzicht heeft 
of de risico’s wel goed worden af-
gedekt. Terwijl er op deze schaal 
reële risico’s zijn op sterfte bij een 
ongeluk en op gezondheidsscha-
de bij normale bedrijfsvoering. De 
boeren zien dit niet maar ook de 
provincie die de vergunning ver-
leend ziet het niet. De gemeente, 
die straks verantwoordelijk is voor 
de veiligheid en gezondheid van 
iedereen in de buurt, doet nu zijn 
best om dat overzicht te krijgen 
maar het valt niet mee. 
dekt. Terwijl er op deze schaal re-
ele risico’s zijn op sterfte bij een 
ongeluk en op gezondheidsscha-
de bij normale bedrijfsvoering. De 
boeren zien dit niet maar ook de 
provincie die de vergunning ver-
leend ziet het niet. De gemeente, 
die straks verantwoordelijk is voor 
de veiligheid en gezondheid van 
iedereen in de buurt, doet nu zijn 
best om dat overzicht te krijgen 
maar het valt niet mee. 

SP-BLOEMETJE MEDEWERKERS  VERPLEEG-
EN VERZORGINGSTEHUIZEN

Iedere dag horen en zien 
wij in media en om ons 
heen de zeer zorgelijke 
situatie bij zowel
de medewerkers als de 
bewoners van de zorg- en 
verpleegtehuizen.

De druk op de medewer-
kers is enorm groot en dat 
al maandenlang en kan nog 
veel langer duren.

Als SP wilde we 
graag onze grote 
waardering tot uitdruk-
king brengen voor de 
zeer intensieve zorg 
die zij aan de bewo-
ners dag en nacht verlenen. 
Daarom hebben wij bij de 
verpleeg- en verzorgings-
tehuizen in onze gemeente, 
Debbeshoek in Ulft, Anto-

INWONER AAN HET WOORD:
NIET GEHINDERD DOOR KENNINS
DOOR ANNE KLEP

Installatie Jan Vesters als raadslid
In de raadsvergadering van 16 
april jl. is Jan Vesters op digitale 
wijze geïnstalleerd. Jan had als 
tweede, de primeur om als raads-
lid digitaal geïnstalleerd te worden. 
Jan neemt ook de taken van Heini 
Peters als fractievoorzitter op zich, 
die gedurende zijn ziekte afwezig 
is. Dat is geen gemakkelijke taak. 
Het is extra moeilijk omdat het niet 
eenvoudig is om op digitale wijze 
de kaderstellende- en controleren-
de taak van de fractie te vervullen. 
Veel succes Jan.

Fractie gaat op huisbezoek
Bestuur en fractie willen graag de 
band met de leden in de afdeling 
versterken. Het huisbezoek van 
de  fractieleden is daar een idea-
le manier voor.  Er zijn een aantal 
huisbezoeken afgelegd voor dat 
de crisis begon. Dat waren hele 
interessante gesprekken. Aan de 
keukentafel hoor je wat er echt toe 
doet in de politiek. Het bespreken 
van een aantal onderwerpen zoals 
het functioneren van de lokale SP 

en de landelijke partij. Maar ook 
politieke zaken, waar zij in hun 
dagelijks leven mee te maken heb-
ben en dergelijke. Deze informatie 
moedigt ons aan om ons werk in 
bestuur en fractie nog beter te 
doen. 
Wij zullen met de huisbezoeken na 
de coronacrisis verder gaan.

Kadervorming van onze partij
Over twee jaar, 2022 staan de ge-
meenteraadsverkiezingen al weer 
voor de deur.
Maar ook heeft onze partij in de 
Oude-IJsselstreek momenteel een 
zeer smalle basis op het gebied 
van bestuur en fractie-assistenten. 
Wij gaan een actie starten om ons 
kader uit te breiden. Vooral jonge-
re mensen, mannen en vrouwen 
vinden die maatschappelijke idea-
len hebben en voor wie de  politiek 
wel belangrijk is, maar saai.  We 
zullen als SP hun interesse moe-
ten aanwakkeren. Dat kan op vele 
manieren en we gaan er mee aan 
de slag.

NIEUWS VAN BESTUUR EN FRACTIE            

ANNE KLEP

Gerard Mientjes bij Antonia in Terborg
Foto: Miranda Steentjes


