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2020 / Z276178-2020: 

MOTIE

Art. 49 RvO

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in vergadering bijeen d.d. 25 juni 2020

Onderwerp: Intrekkingsverzoek vergunning niet gerealiseerde biovergister Marrum

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
 er op 20-05-2020 een brief is binnen gekomen van dorpsbelang Marrum-

Westernijkerk en Stichting Duurzaam Marrum, met het verzoek tot ondersteuning van 
het verzoek door voornoemde Dorpsbelang tot intrekking van de vergunning van een 
niet gerealiseerde biovergister;

 er daarnaast een brief naar de Provincie Fryslan is gezonden waarbij inhoudelijk 
wordt ingegaan op relevante aspecten rondom de biovergister, zoals geur,
vervoersbewegingen etc. en de bevoegdheid van GS tot het intrekken van de 
vergunning;

overwegende dat:
 er in 2008 en 2011 vergunningen zijn afgegeven voor een grootschalige biovergister 

aan de Botniawei 6 in Marrum;
 deze vergunningen niet zijn gebruikt;
 in 2017 Engie zich na tegenstand van inwoners en grondeigenaren heeft 

teruggetrokken;

verzoekt het college:
 zich in te zetten voor intrekking van deze vergunningen en om hiervoor contact op te 

nemen met GS van de provincie Fryslân als bevoegd gezag,

 als er 3 jaar geen gebruik is gemaakt van vergunningen deze, na zorgvuldige 
afwegingen, door het bevoegd gezag (provincie Fryslân) kunnen worden ingetrokken;

 de provincie destijds vanwege het industriële karakter van de installatie al niet 
gelukkig was met de locatie voor de biovergister;

 de meeste redenen om destijds toch een grootschalige biovergister op deze locatie 
mogelijk te maken niet meer van toepassing zijn;



V 1.1

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: F. Reitsma-Hazelhoff (CDA), CU, VVD, S!N, GB, FNP, ALL

Stemming Voor: Tegen:

Motie aangenomen  /  niet aangenomen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare 
vergadering van 25 juni 2020.

De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter,

{{Signer1}} {{Signer2}}

mr. S.K. Dijkstra                                                        mr. J.G. Kramer


