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Geachte Leden Provinciale Staten Drenthe,
Ik ben inwoner van Coevorden en woon diekt tegenover de Biovergister aan het Alte Picardie kanaal. Ik 
zou graag Uw aandacht hebben voor het volgende:
        *       RIVM rapport concludeert dat er geen gevolgen zijn voor de gezondheid van de inwoners van 
Coevorden ten gevolge van de Biovergister aan het Alte Picardie kanaal
        *       GGD gezondheids onderzoek laat zien dat er veel medische klachten zijn bij de bewoners van 
Klinkenvlier in Coevorden
        *       KRO programma de Reporter laat zien dat er veel mis is met de Biovergisting en maakt gevaar 
voor de volksgezond en milieu reeel
        *       TNO onderzoek wordt uitgevoerd wanneer de vergister reeds uit bedrijf is genomen

Het RIVM rapport gaat uit van hetgeen er vergund is en gebruikt geen "worstcase" scenario. In het 
programme van de KRO kwam duidelijk naar voren dat er veel mis met Biovergisting. Niet altijd wordt de 
vergister gevuld met produkten van de "lijst". De milieu politie heeft Biovergisting hoog op hun lijst staan. 
Een ondernemer uit Friesland gaf duidelijk aan dat hij produkten krijgt aangeleverd die reacties 
veroorzaken die moeilijk of niet zijn te controleren. Gevolg; calamiteiten die tot gevaarlijke sistuaties 
kunnen leiden, zoals in Coevorden.
Inmiddels is de vergister aan het Alte Picardie kanaal buiten bedrijf echter de tanks zitten nog vol met 
digistaat. Dit is wellicht een gelegenheid de inhoud te laten onderzoeken op produkten die niet op de lijst 
staan. Het volledig verwijderen van de inhoud, om verdere gezondheid risiko's weg te nemen, lijkt mij 
meer dan wenselijk.
Verder lijkt het mij wenselijk een reeel beeld van de risico's te krijgen en door het RIVM een "worstcase" 
onderzoek te laten uitvoeren. Duidelijk is dat ook bij andere goedwillende ondernemers  calimiteiten 
voorkomen die ze niet hadden voorzien, maar onstaan bij het vullen van de vergisters met produkten met 
een verborgen afkomst.

De vergister in buiten bedrijf genomen. Het TNO onderzoek wat nu loopt lijkt van generlei  waarde, is 
geldverslindende mosterd na de maaltijd.

Het  programma  Reporter liet verontrustende beelden zien over het gevaar van het gebruik maken van 
dierlijke produkten en de gevolgen daarvan. In Noord Duitsland komt op grote schaal botulisme voor bij 
runderen.  Dierenartsen luiden de alarmbel.  Het lijkt mij daarom zinvol om de onderhanden zijnde 
initiatieven in Coevorden voorlopig stil te leggen in afwachting van meer onderzoek.

Duidelijk is dat wanneer Gemeenten dergelijke bedrijven binnen hun grenzen willen er voldoende kennis 
aanwezig moet zijn, ook bij controleurs en handhavers. Die lijkt in Coevorden niet aanwezig gezien het 
dossier Alte Picardie kanaal.

Gezien de risico's die er blijkbaar zijn met Biovergisting, zeker op grote schaal, is een lokatie direkt  aan 
de zuidkant van een dicht bevolkt gebied zeer onwenselijk. Er vindt namelijk te weinig verdunning plaats.

Hoogachtend,

Ing. L.Lugtmeier


