Persbericht
Het VCM vzw en Biogas-E vzw doen sector communiceren met de buurt!
Mestverwerking en co-vergisting staan volop in de kijker. De bouw van dergelijke installaties
roept echter vaak vragen en ongerustheid op bij burgers en omwonenden. Zij vrezen meestal
voor milieuhinder en voor een sterke toename van de verkeersdrukte in de omgeving. De
schaal en de procédés van mestverwerking of vergisting in agrarische gebieden zijn, bij een
goede werking, echter niet van die aard om abnormale hinder te veroorzaken.
Het is belangrijk mestverwerking en -vergisting in een juist daglicht te stellen en een
constructieve dialoog tussen initiatiefnemers en omgeving op te bouwen. Daarom hebben
Biogas-E vzw en VCMvzw de handen in mekaar geslagen en de brochure “Communiceren
rond mestverwerking en vergisting” opgemaakt.
Deze brochure informeert initiatiefnemers over de communicatiemogelijkheden vanaf het
ontstaan van het idee tot de exploitatie van de installatie. Zo kunnen zij al tijdens de
verkenningsfase en het onderzoeken van de haalbaarheid van hun project de buurt
informeren via hun dagdagelijkse contacten of door het organiseren van een
buurtvergadering. Bij de eigenlijke planning en voorbereiding kunnen bepaalde
bezorgdheden van de buurt vervolgens uitgebreider besproken worden en kunnen ook
compromissen uitgewerkt worden. Rekening houdend met bezorgdheden van de buurt zoals
het uitzicht van de installatie of de ligging van de oprit, kan eventueel in overleg met
omwonenden en de gemeente de inplanting van de verschillende bouwwerken aangepast
worden. Ook kunnen vaste transportroutes voor aan- en afvoer voorgesteld worden. Een
bedrijfsbezoek aan een gelijkaardige installatie wordt eveneens sterk aanbevolen.
Communicatie stopt echter niet na het verkrijgen van de nodige vergunningen. Ook tijdens
de bouwfase, de opstart en de exploitatie is een open dialoog van groot belang. Via een
nieuwsbrief kan de exploitant de omwonenden op de hoogte houden van het reilen en zeilen
van de installatie. Een bezoekje en/of het oprichten van een buurtraad behoren ook tot de
mogelijkheden.
Deze communicatiebrochure is waardevol voor de vele nieuwe initiatieven die de sector
neemt voor mestverwerking en vergisting. Vlaams minster van Leefmilieu Hilde Crevits
schrijft in het voorwoord van deze brochure: “Een constructieve dialoog tussen de
initiatiefnemer en zijn/haar omgeving is onontbeerlijk voor het opbouwen van wederzijds
begrip opdat voldoende initiatieven voor mestverwerking of vergisting zouden kunnen
gerealiseerd worden voor een beter leefmilieu. Deze brochure kan een essentiële bijdrage
daartoe leveren.”

De brochure kan gedownload worden op www.biogas-e.be & www.vcm-mestverwerking.be.
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