Nieuwsbrief 2

CO-VERGISTERS MARRUM – NO SHIT!
Met deze nieuwsbrief houden we u, als direct omwonenden, op de hoogte over de
actieplannen tegen een co-vergister op Botniaweg Marrum.

Afgelopen donderdagavond 13 juli is het actiecomité met Dorpsbelang MarrumWesternytsjerk naar de raadscommissie in Ferwert geweest. Er hebben 3 sprekers de
zorgen geuit namens de omwonenden en Dorpsbelang. U hebt hiervan vast wat in de
kranten gezien. De regionale kranten en Omrop Fryslân waren aanwezig.
Geweldig dat er in zo’n korte tijd 50 Marrumers mee gingen naar het gemeentehuis!
Bedankt daarvoor. Nu we steeds meer zicht krijgen op het plan, gaan we ook het dorp
verder informeren. Als we richting Provinsjehus gaan, rekenen we op een grote opkomst
uit het hele dorp!
Wat is er inmiddels meer bekend?
• Er zijn plannen dat Engie een enorme co-vergister wil plaatsen op Botniaweg.
• We hebben hier via via van gehoord, maar de inwoners zijn (nog) steeds niet
geinformeerd door Engie. Een afspraak in augustus is in de planning.
• De Provinsje heeft in 2011 een vergunning gegeven voor een vergister op
deBotniaweg, waarna de gemeente ook in 2011 vanwege een wijziging van het
plan een gewijzigde vergunning heeft gegeven.
• Wij vragen ons af of het huidige plan past in deze vergunning. Maar nog
belangrijker, we willen helemaal geen co-vergisters in Marrum. Dit type covergister geeft waarschijnlijk stankoverlast en veel verkeersoverlast.
• Inmiddels is er meer bekend over deze vorm van “duurzame energie”. Bij de
duurzaamheid zijn grote vraagtekens te plaatsen, omdat de mest waarschijnlijk
lang niet allemaal uit de buurt komt en er komt meer restproduct uit, dan er mest
in gaat, omdat er ook ander producten worden toegevoegd.
• Voor de aan te leggen gasleiding is nog geen vergunning. Hierover gaat de
gemeente wel, zo heeft zij bevestigd. Dit gaat niet om een gewone gasleiding zoals
die ter plekke waarschijnlijk wel ligt maar om een gasleiding geschikt voor een
veel hogere druk.
• We hebben volgende week een gesprek met de gedeputeerde Schrier van de
Provinsje Fryslan.
• Er komt een informatiemarkt. Engie wil dit organiseren, maar de informatie
schiet niet echt op. Daarom gaan we nu zelf ook het dorp informeren.
Meer informatie? https://www.youtube.com/watch?v=9otgOLwGkfA
Kijk op internet: KRO Reporter De biogas beerput. U krijgt dan een beeld van wat
co-vergisters zijn en welke risico’s er bekend zijn.
Actiecomité “No Shit!”
Derrik Brouwer en Petra Habes, Hoge Herenweg 1, Frank van Beemen, Botniaweg 4
Wiebe Greydanus, Lage Herenweg 86 en Nathal Prins, Lage Herenweg 78.
Vragen of ideeën? U kunt bij Dorpsbelang en het Actiecomité terecht. Meer informatie op
www.marrumonline.nl.

