Vragen voor de gemeente over de melkfabriek van Dutch Dairy Genetics BV

Geachte dames en heren,

Op 13-04-2017 vond in het partycentrum de Linde een informatieavond plaats over het voornemen
van Dutch Dairy Genetics BV om in het voormalige kippenbedrijf van de heer van Deursen een
melkfabriek te bouwen. Ondanks alle inspanningen van het informatieteam zijn voor de
Milieuwerkgroep Groesbeek nog een aantal dingen onduidelijk. Daarom zijn wij blij met de
mogelijkheid om langs deze weg alsnog enkele vragen te kunnen stellen en een voorstel te kunnen
doen.
Dit zijn de vragen:
1.Is de gemeente van plan om officieel verslag van de avond uit te brengen? Zo ja, langs welke
kanalen denkt de gemeente dat te willen doen?
2. Op de informatieavond werd aangekondigd dat er nog vaker met de burgers over dit onderwerp
gecommuniceerd zou worden. Is daarmee de gewone inkijk- en inspraakprocedure bedoeld?
3. Weet de gemeente heel zeker dat er door Dutch Dairy Genetics BV geen activiteiten gepland zijn
die (gedeeltelijk) buiten de gebouwen plaatsvinden, bijvoorbeeld het schoonmaken van de
melktanks van de vrachtwagens of het zuiveren van het afvalwater?
4. Een melkfabriek is een industriële activiteit. Welke argumenten hanteert de gemeente om een
industriële activiteit in het agrarische buitengebied toe te staan? Dit ook gezien het feit dat er een
overschot aan industrieterreinen lijkt te bestaan.
5. Is er wijziging van het bestemmingsplan nodig om de melkfabriek en de bedrijfswoning mogelijk te
maken op het agrarisch bouwblok? Zo ja, heeft de gemeente het voornemen om het
bestemmingsplan te wijzigen? Of zijn er al voorbereidingen daartoe gaande?
6. Moet er een MER worden opgesteld om de melkfabriek mogelijk te maken?
7. Zijn er infrastructurele aanpassingen nodig, bijvoorbeeld op de Dennenkamp, om de toename van
het verkeer – onder ander zwaar vrachtverkeer – te faciliteren?

8. Stel dat de Dennenkamp of de Cranenburgsestraat aangepast moet worden, of er zelf een nieuwe
weg gaat komen vanaf de Wylerbaan, wie gaat dit betalen? Uit enkele opmerkingen van de
wethouder op de informatieavond zou men kunnen opmaken dat de gemeente deze kosten
gedeeltelijk of in het geheel wil dragen. Heeft de gemeente al formele of informele toezeggingen
gedaan aan Dutch Dairy Genetics BV over infrastructurele aanpassingen?
9. Op de informatieavond werd gezegd dat de voorgenomen melkfabriek de milieucategorie 3.2
heeft. Kan de gemeente dit officieel bevestigen? En heeft de gemeente onderzocht of de melkfabriek
met deze categorie ook op een bedrijventerrein in de gemeente terecht kan?
10. Is bij de milieucategorie 3.2 de maximale productiecapaciteit van een melkfabriek gelimiteerd tot
onder 55.000 ton melk? En is het zo dat een melkfabriek bij een productiecapaciteit van boven de
55.000 ton in een hogere milieucategorie terecht komt?
11. Stel dat Dutch Dairy Genetics BV de productie in de melkfabriek over enkele jaren gaat opvoeren,
moet dan niet vervolgens de milieucategorie verhoogd worden? In dat geval is het niet
ondenkbeeldig dat deze wijziging op bezwaren gaat stuiten. Waarom wil de gemeente dit risico
nemen?
12. De gemeente heeft een energievisie gepubliceerd. Gezien de uitspraken in deze visie, hoe staat
de gemeente tegenover het toekomstige energieverbruik van de melkfabriek? Op termijn zal het
verhitten van de uht-melk niet meer door aardgas gebeuren, maar door stroom. Gaat de gemeente
dan aan Dutch Dairy Genetics BV vragen om een bijvoorbeeld één windmolen of drie of vier hectare
zonnenvelden aan te leggen, dit om te voorkomen dat de gemeente niet aan haar afspraken kan
voldoen om een klimaatneutrale gemeente te zijn?
13. De gemeente leek op de informatieavond bij monde van de wethouder aan te geven dat het plan
voor het opzetten van de melkfabriek nog niet vast staat. Uit het sheet nr. 31 van de presentatie
‘Infoavond plan Melkverwerker Dennenkamp’ op de website van de gemeente zou men echter
kunnen opmaken dat het plan al vast staat en alleen nog maar beter onderbouwd moet worden. Dat
zou ook uit het feit kunnen blijken dat de voorgenomen maximale productie van de melkfabriek
exact 100 ton onder de 55.000 ton op jaarbasis blijft. Houdt de gemeente de mogelijkheid open om
het plan van de melkfabriek niet te ondersteunen?
Dit is het voorstel:
Op de informatieavond zei de wethouder dat de gemeente geen melkfabriek op deze plek zou
toestaan als het een weiland was. Impliciet wordt hiermee gezegd dat de Dennenkamp 1b een
slechte locatie is voor een melkfabriek of een mega-kippenfarm. Beide mogelijkheden hebben
klaarblijkelijk ongewenste gevolgen. De WMG stelt voor dat de gemeente alsnog andere opties
overweegt behalve kippenhouderij of een melkfabriek.

Met vriendelijke groet,
Jo de Valk

