
 
 
 
Assen, 13 december 2010 
Ons kenmerk DO/2010013840 
Behandeld door de heer R.J.M. Oosterbaan (0592) 36 59 34 
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor Oosterhof Holman bioEnergie BV te 
Grijpskerk
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR 
OOSTERHOF HOLMAN BIOENERGIE BV TE GRIJPSKERK VOOR DE INRICHTING BIOGAS 
WIJSTER TE WIJSTER 
 
 
1. DE AANVRAAG 
 
1.1. Algemeen 
Op 23 juli 2010 hebben wij een aanvraag van Oosterhof Holman bioEnergie BV ontvangen voor een  
Wm-vergunning in verband met het oprichten en in werking hebben van een vergistingsinstallatie aan 
de Ambachtsweg 13 te Wijster, kadastraal bekend, gemeente Beilen, sectie S, nummer 737 (gedeel-
telijk). De naam van deze inrichting is Biogas Wijster. Doel van de vergistingsinstallatie is de productie 
van ongeveer 25.000.000 m3 biogas per jaar. Dit biogas kan worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit 
zodat het injecteerbaar is in het openbare gasnet of het kan met behulp van WKK’s worden omgezet 
in duurzame elektriciteit en warmte.  
 
1.2. Locatie van de inrichting 
De verschillende onderdelen van de vergistingsinstallatie zullen gerealiseerd worden binnen de nieuw 
te realiseren inrichting aan de Ambachtsweg 13 te Wijster. Deze locatie is gelegen op een gezoneerd 
industrieterrein voor wat betreft geluid. Ten oosten van Biogas Wijster is de inrichting gerealiseerd van 
Attero Noord (vestiging Wijster). De verdere omgeving is in het algemeen te beschrijven als een lan-
delijke omgeving waarin het agrarisch gebruik domineert. De dichtstbijzijnde woning van derden ligt op 
een afstand van circa 860 m van de inrichting (woning Oosterseveldweg). Ten westen van de inrich-
ting liggen de spoorlijn Zwolle-Groningen en de snelweg A28 Zwolle-Groningen. Ten noorden ligt 
camping De Otterberg en op grotere afstand (ca. 2 km) het dorp Wijster. Westelijker van de inrichting 
bevindt zich het riviertje het Oude Diep met daaraan grenzend het dorp Drijber. In de omgeving liggen 
de beschermde Natura 2000-gebieden Dwingelderveld (ca. 3 km), Mantingerbos (ca. 7 km) en Man-
tingerzand (ca. 5 km). Daarnaast maakt het Oude Diep deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur.  
 
1.3. Vergunningplicht 
In bijlage I van de IPPC-richtlijn wordt onder categorie 5.3 aangegeven: Installaties voor verwijdering 
van ongevaarlijke afvalstoffen in de zin van bijlage II A van de Richtlijn 75/442/EEG rubrieken D8, D9, 
met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag. In rubriek D8 zijn de volgende handelingen omschre-
ven: Biologische behandeling die niet elders in deze bijlage wordt omschreven, die resulteert in uit-
eindelijke verbindingen of mengsels die worden verwijderd volgens één of meer van de in deze bijlage 
genoemde methoden. In rubriek D9 zijn de volgende handelingen omschreven: Fysisch-chemische 
behandeling die niet elders in deze bijlage wordt omschreven, en die resulteert in uiteindelijke verbin-
dingen of mengsels die worden verwijderd volgens één of meer van de in deze bijlage opgesomde 
methoden ( bij voorbeeld verdamping, droging, calcinatie, enz .) De aangevraagde activiteiten binnen 
Biogas Wijster vallen onder de bedoelde activiteiten conform bijlage I van de EG-richtlijn 96/61/EG 
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inzake gpbv omdat vergunning is aangevraagd om per dag maximaal 410 ton te verwerken. Biogas 
Wijster is daarom een IPPC-bedrijf. Op IPPC-bedrijven is het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen niet van toepassing. Biogas Wijster is vergunningplichtig voor wat betreft de Wm. 
 
1.4. Beschrijving aanvraagde activiteiten 
Oosterhof Holman bioEnergie BV heeft voor de inrichting Biogas Wijster vergunning aangevraagd 
voor het vergisten van in totaal 150.000 ton per jaar, bestaande uit dierlijke mest, positieve lijst stoffen 
en ongevaarlijke afvalstoffen. Voor wat betreft de afvalstoffen is in paragraaf 5.2 van de vergunning-
aanvraag aangegeven om wat voor afvalstoffen het gaat. Het gaat hierbij om organische afvalstoffen 
zoals groen afval, GFT en overige organische meststoffen. Het gaat hierbij niet om gevaarlijke afval-
stoffen. Hierbij zal in totaal zo’n 25.000.000 m3 biogas worden geproduceerd. Dit biogas kan worden 
opgewerkt tot aardgaskwaliteit zodat het kan worden geïnjecteerd in het openbare gasnet of het kan 
met behulp van WKK’s worden omgezet in duurzame elektriciteit en warmte. Dit opwerken zou even-
tueel binnen Biogas Wijster kunnen plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat het opwerken elders plaats-
vindt. Dat zou betekenen dat het gas kan worden geleverd aan het aardgasnet zodat het door huis-
houdens en industrie nuttig kan worden toegepast. Ook is het mogelijk het biogas met WKK-
installaties om te zetten in duurzame elektriciteit en warmte. Daarbij kan de elektriciteit aan het open-
bare net worden geleverd en kan de warmte die ontstaat bij het opwekken van de elektriciteit nuttig 
worden toegepast. Biogas Wijster heeft de intentie om uiteindelijk restwarmte van de afval-
verbrandingsinstallatie van Attero te gaan benutten voor het proces. Wanneer dit wordt gerealiseerd 
neemt het energetisch rendement van de installatie toe. Hiervoor is het noodzakelijk dat Attero een 
warmtenet aanlegt. De eerste stappen hiertoe zijn inmiddels genomen. 
 
Oosterhof Holman bioEnergie BV geeft in de aanvraag aan gebruik te willen maken van co-vergisting 
en industriële vergisting. Bij de co-vergisting zal 50% van het te vergisten materiaal bestaan uit mest 
en 50% uit positieve lijst stoffen. Bij industrieel vergisten zal slechts 10% van het te vergisten mate-
riaal uit mest bestaan en voor 90% uit positieve lijst stoffen. Stoffen van de positieve lijst zijn orga-
nische afvalstoffen die mogen worden gebruikt in vergistinginstallaties. 
 
Om voornoemde activiteiten te kunnen ontplooien wil de initiatiefnemer het volgende realiseren; 
- 8 verticale brijvoersilo’s, elk circa 100 m³ met roerwerk; 
- 2 stortbunkers voor vaste stoffen zijnde afvalstoffen, elk 150 m³; 
- 2 vaste stof invoersystemen, elk 80 m³; 
- 6 vergistertanks, Ø22m/H=7m, met draagluchtfoliedak, verwarming en mengsystemen; 
- 2 navergistertanks, Ø28m/H=7m, met draagluchtfoliedak, verwarming en mengsystemen; 
- 6 naopslagtanks voor dunne fractie, Ø35m/H=7m, met spankap en mengsysteem; 
- 4 gasmotoren met warmtekracht koppeling; 
- 1 gaswasinstallatie voor het opwerken van biogas naar aardgaskwaliteit; 
- 2 weegbruggen; 
- laad- en losplaatsen; 
- een wasplaats; 
- een bedrijfshal. 
 
Een volledige beschrijving van de aangevraagde activiteiten en de opslag-, verwerkings- en verlaad-
capaciteiten zijn opgenomen in de aanvraag. 
 
1.5. Bevoegd gezag 
Op grond van categorie 28.4 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer 
(Ivb) zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.  
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1.6. Ontvankelijkheid 
De ingediende vergunningsaanvraag voldoet aan de in het Ivb gestelde eisen.  
 
1.7. Vergunning voor onbepaalde tijd 
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mochten onder de Wm slechts 
worden verleend voor een termijn van ten hoogste tien jaar (artikel 8.17, tweede lid, van de Wm). 
Sinds 1 oktober 2010 is echter de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking ge-
treden. Hierdoor is de te vergunnen termijn van maximaal tien jaar vervallen. Wij verlenen de vergun-
ning voor onbepaalde tijd. 
 
 
2. PROCEDURE 
 
2.1. Algemeen 
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb) van toepassing. De aanvraag is door ons op 23 juli 2010 ontvangen en is op 26 juli 
2010 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten: 
- het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe; 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden; 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord. 
 
2.2. Coördinatie 
 
2.2.1. Waterwet 
Uit de aanvraag voor de Wm-vergunning blijkt dat er voor de aangevraagde activiteiten geen water-
vergunning nodig is. Hierover is contact geweest met het waterschap Reest en Wieden Coördinatie 
van de Wm-vergunning met de watervergunning is in dit geval dus niet aan de orde. 
 
2.2.2. Woningwet 
Er is sprake van het oprichten van een inrichting, dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin 
van de Woningwet, waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Onderlinge afstem-
ming en gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag van een milieuvergunning en een aanvraag 
van een vergunning in het kader van de Woningwet zijn daarom nodig. De coördinatiebepalingen uit 
de Woningwet en de Wm worden in acht genomen. 
 
2.2.3. Wet op de ruimtelijke ordening 
Op grond van artikel 8.10 moet bij vergunningverlening in het kader van de Wm worden bepaald of de 
aangevraagde activiteiten geen strijd opleveren met de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO). De 
aangevraagde activiteiten passen binnen het vigerende bestemmingsplan. Hierover is contact ge-
weest met de gemeente. Als gevolg van het verlenen van de milieuvergunning ontstaat geen strijd met 
de WRO. Aan deze milieuvergunning kunnen overigens geen rechten worden ontleend die betrekking 
hebben op de bestemming van het onderhavige perceel.  
 
2.2.4 Wet stankemissie in landbouwontwikkelings- en  verwevingsgebieden 
De Wet stankemissie in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (Wsv) voor reconstructie-
gebieden is niet van toepassing op Biogas Wijster omdat Biogas Wijster geen deel uitmaakt van een 
veehouderij. 
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3. BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
 
De beoogde verandering, waarvoor de veranderingsvergunning is aangevraagd, staat vermeld in bij-
lage D, categorie 18.2 van het Besluit milieueffectrapportage 1994. Dat betekent dat wij, voordat wij 
de vergunningaanvraag in behandeling kunnen nemen, moeten bepalen of vanwege belangrijke nade-
lige gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben, een Milieueffectrapport (MER) moet worden 
gemaakt. 
 
E-invest NL BV heeft de voorgenomen veranderingen op 30 oktober 2009 bij ons aangemeld door 
middel van een aanmeldingsnotitie. Oosterhof Holman bioEnergie BV zet het toen in gang gezette 
project voort. Het gaat feitelijk om het zelfde initiatief met exact dezelfde installatie. Op 4 november 
2009  hebben wij het besluit genomen dat vanwege het ontbreken van bijzondere omstandigheden 
geen MER opgesteld behoeft te worden. Dit besluit (kenmerk DO/2009014427) is bij de aanvraag 
gevoegd en is inmiddels van kracht. 
 
 
4. BELEIDSOVERWEGINGEN 
 
4.1. Algemeen 
De artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. In het onderstaande geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dit toetsingskader verhoudt. 
Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslis-
sing van invloed zijn. 
 
Conform artikel 8.8, eerste lid, van de Wm hebben wij bij de beslissing op de aanvraag betrokken: 
a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroor-

zaken; 
b. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan 

veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging; 
c. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen rede-

lijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van 
het milieu; 

d. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu die 
de inrichting kan veroorzaken te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken voor zover zij 
niet kunnen worden voorkomen; 

e. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische 
maatregelen, om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te be-
heersen en - voor zover het nadelige gevolgen betreft - te verminderen, dat degene die de inrich-
ting drijft met betrekking tot de inrichting toepast alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking 
tot de inrichting voert.  

 
4.2. Provinciale omgevingsvisie 2010 
Provinciale staten van Drenthe hebben op 2 juni 2010 de omgevingsvisie voor de periode 2010-2020 
vastgesteld. De Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling 
van Drenthe. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van 
de provincie in het ruimtelijke domein. De Omgevingsvisie kent een duidelijke relatie met bestaande 
programma’s en plannen. Dat geldt op landsdelig niveau (bijvoorbeeld de Gebiedsagenda Noord-
Nederland en de SNN-agenda), op regionaal niveau (bijvoorbeeld Regiovisie Groningen-Assen), op 
provinciaal niveau (bijvoorbeeld RSP en pMJP) en uitwerkingen van het collegeprogramma van gede-
puteerde staten (bijvoorbeeld programma Klimaat en Energie). Deze programma’s en plannen zijn 
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medebepalend geweest bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie en worden benut bij de uitvoe-
ring ervan. Bestaande bestuurlijke afspraken zijn gerespecteerd.  
 
In de Omgevingsvisie zijn vier wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen samengenomen: 
- de provinciale structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening; 
- het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wm; 
- het regionaal waterplan op grond van de Waterwetgeving; 
- het provinciaal verkeers- en vervoersplan op grond van de Planwet Verkeer en Vervoer. 
 
De Omgevingsvisie heeft vooral een interne binding. Dit betekent dat de provincie bij de uitoefening 
van onze taken aan de Omgevingsvisie gebonden zijn. Wel zijn (binnen de wettelijke kaders) afwijkin-
gen van de Omgevingsvisie mogelijk, zolang de ambities en doelstellingen van de visie niet worden 
aangetast. 
 
In paragraaf 4.1.3 van de visie wordt onder meer ingegaan op vergunningverlening in het kader van 
de Wm. Via vergunningvoorschriften streeft de provincie naar zo laag mogelijke emissies, een zuinig 
gebruik van energie, (grond)water en grondstoffen en de toepassing van de best beschikbare tech-
nieken (BBT). Daarnaast wordt samen met de bedrijven gezocht naar mogelijkheden voor keten-
vorming en/of bundeling van productieprocessen. Bij het opstellen van de vergunning is met voren-
genoemde aspecten rekening gehouden. Bij vergunningverlening in het kader van de Wm wegen wij 
zo veel mogelijk de verschillende milieugevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om 
een zo hoog mogelijk milieurendement te krijgen. In elk geval worden de milieugevolgen getoetst op 
het gebied van bodem, lucht, geluid, externe veiligheid, afvalwater, energiegebruik, water en grond-
stoffen, afvalstoffen en verkeer en vervoer. Bij deze toetsing worden ook toekomstige ontwikkelingen 
van de omgeving betrokken. Verder houden wij rekening met de geldende milieubeleidsplannen en 
andere beleidskaders. Ook houden wij rekening met de voor de aangevraagde activiteiten geldende 
richtlijnen. 
 
Het verlenen van de aangevraagde milieuvergunning aan Oosterhof Holman bioEnergie BV voor de 
inrichting Biogas Wijster is in lijn met het beleid zoals geformuleerd in de Omgevingsvisie. 
 
4.3 Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming. In de Natuurbescher-
mingswet 1998 is opgenomen dat voor activiteiten in of nabij Natura 2000-gebieden een vergunning 
op basis van die wet moet worden aangevraagd. In Nederland zijn de Vogel- en Habitatrichtlijn-
gebieden (gebieden die aangewezen zijn op grond van de Europese richtlijnen 79/409 (Vogelrichtlijn) 
en 92/43 (Habitatrichtlijn) gecombineerd aangewezen als Natura 2000-gebieden. Ook beschermde 
natuurmonumenten zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Tussen de Na-
tuurbeschermingswetvergunning en de Wm bestaat geen coördinatieverplichting. In het kader van de 
beslissing op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wm vindt geen beoordeling plaats of er ten 
gevolge van de te ondernemen activiteit significante nadelige gevolgen zouden kunnen optreden voor 
dieren en/of planten in het te beschermen gebied. Het ontbreken van de Natuurbeschermingswet-
vergunning is ook geen weigeringsgrond op basis van de Wm. In het kader van de Wm kunnen wel 
aanvullende voorschriften worden opgenomen, maar die worden in het onderhavige geval niet nodig 
geacht. 
 



 6 

4.4. Doelmatig beheer van afvalstoffen 
 
4.4.1. Landelijk afvalbeheerplan 
Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het mili-
eu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het 
doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan 
onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het 
geldende afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5, eerste lid, van de Wm 
(artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021, 
hierna aangeduid als het LAP2) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. Het LAP2 is vastgesteld op 
11 november 2009 en is op 24 december 2009 in werking getreden. 
 
4.4.2. Toetsing van de aangevraagde activiteiten aa n de sectorplannen van het LAP2 
Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is dat dit op zo'n hoogwaardig mogelijke 
wijze plaatsvindt. Het LAP2 hanteert daarvoor de zogenaamde minimumstandaard. De minimum-
standaarden voor de verwerking van de verschillende afvalstoffen worden beschreven in de 
83 sectorplannen van het LAP2. In paragraaf 5.2 van de vergunningaanvraag is een limitatieve lijst 
van de afvalstoffen met Eural-codes opgenomen die bij Biogas Wijster worden bewerkt. Andere afval-
stoffen mogen niet worden ingenomen of verwerkt omdat daar geen vergunning voor is aan-gevraagd. 
Voor de onderhavige aanvraag zijn de sectorplannen 3, 7, 8 en 65 van het LAP2 van toepassing. In 
paragraaf 5.3 van de vergunningaanvraag wordt per type afvalstof het bijbehorende sectorplan uit 
LAP 2 aangegeven met de bijbehorende minimum verwerkingsstandaard.  
 
Wij hebben de vergunningaanvraag op dit onderdeel getoetst en komen tot de conclusie dat de door 
Biogas Wijster aangevraagde verwerkingsmethoden voldoen aan de minimumstandaarden zoals 
vastgelegd in de sectorplannen en het beleidskader van het LAP2.  
 
4.4.3. A&V-beleid en AO/IC 
In het LAP2 is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie- en verwer-
kingsbeleid (A&V-beleid) en een adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) 
dient te beschikken om de risico's op een onjuiste verwerking van afvalstoffen te verminderen. In het 
A&V-beleid en de AO/IC dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en 
verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. De uitgangspunten met betrekking tot het A&V-beleid en 
AO/IC zijn opgenomen in het LAP2. Bij de vergunningaanvraag is de acceptatie- en verwerkings-
procedure beschreven in bijlage 7. De beschreven werkwijze voldoet aan de eisen voor het accepta-
tie- en verwerkingsbeleid, zoals weergegeven in het LAP2. Een nadere uitwerking van het AO/IC en 
AV-beleid wordt door ons niet noodzakelijk geacht. 
 
4.4.4. Mengen van afvalstoffen 
Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ont-
staan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde con-
dities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden 
verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkba-
re (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt 
mengen genoemd. Mengen is niet toegestaan, tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in 
de vergunning. Binnen Biogas Wijster zullen ten behoeve van het vergisten orga-nische afvalstoffen 
met elkaar en met mest worden gemengd. Het betreft hier min of meer vergelijk-bare afvalstromen, 
waarvan het mengen verder geen consequentie heeft voor het kunnen voldoen aan de in de sector-
plannen van het LAP genoemde minimumstandaarden. Het mengen van deze afvalstromen om daar-
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uit een homogeen mengsel te bereiden voor de vergistingsinstallatie, kan als doelmatig worden aan-
geduid en als zodanig worden vergund.  
 
4.4.5. Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en g evaarlijke afvalstoffen 
Biogas Wijster verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting 
te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en  
gevaarlijke afvalstoffen. Hiermee wil de overheid onder andere zicht houden op deze afvalstromen, 
om regels beter te handhaven en het beleid indien nodig aan te passen. Het besluit bevat regels voor 
afgifte, ontvangst en vervoer van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Het besluit geeft regels voor 
onder andere de ontvangst- en afgiftemelding, het gebruik van het afvalstroomnummer en de bege-
leidingsbrief. Het besluit is rechtstreeks op de inrichting van toepassing. Voor een effectieve hand-
having van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratie-
verplichtingen te verbinden aan de milieuvergunning (artikel 8.14 van de Wm). In de voorschriften 
hebben wij de relevante registratieverplichtingen opgenomen. Biogas Wijster gaat gebruik maken van 
het meldsysteem Amice (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch). Amice is een 
geautomatiseerd meldsysteem voor afval. In dit systeem melden afvalbedrijven elektronisch aan één 
meldpunt. Onder meer handhavers, beleidsmakers en vergunningverleners kunnen via internet actue-
le informatie opvragen over afvalstromen.  
 
4.4.6. Conclusie 
Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming 
zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afval-
stoffen. 
 
4.5. Beste beschikbare technieken (BBT)  
Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog ni-
veau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden die nodig 
zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, in-
dien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te ma-
ken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmer-king 
komende BBT worden toegepast. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm juncto artikel 5a.1 van het Ivb dienen wij bij de 
bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. In deze regeling 
is een bijlage opgenomen. Deze bijlage bestaat uit twee delen. In tabel 1 van de bijlage zijn de vast-
gestelde Europese informatiedocumenten over BBT opgenomen. In tabel 2 van de bijlage zijn de Ne-
derlandse informatiedocumenten over BBT opgenomen. In het onderstaande wordt hierop ingegaan. 
 
4.5.1. Europese informatiedocumenten over BBT  
Met de in tabel 1 van de bij de Regeling aanwijzing BBT-documenten behorende bijlage opgenomen 
documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft 
als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
(gpbv-installaties). Bedrijven waar dergelijke installaties in werking zijn, vallen onder de IPPC-richtlijn.  
 
In bijlage I van de IPPC-richtlijn wordt onder categorie 5.3 aangegeven: Installaties voor verwijdering 
van ongevaarlijke afvalstoffen in de zin van bijlage II A van de Richtlijn 75/442/EEG rubrieken D8, D9, 
met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag. De aangevraagde activiteiten binnen Biogas Wijster 
vallen onder de bedoelde activiteiten conform bijlage I van de EG-richtlijn 96/61/EG inzake gpbv om-
dat vergunning is aangevraagd om per dag maximaal 410 ton te verwerken. Voor mestverwerking is 
de BREF voor de intensieve veehouderij relevant (Reference Document on Best Available Techniques 
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for Intensive Rearing of Pigs and Poultry, juli 2003). Deze BREF verstaat onder mest-behandeling 
onder andere een biologische behandeling waaronder ook (co-)vergisting wordt begrepen. De BREF 
stelt vrij algemene voorwaarden aan mestverwerking zodat in Nederland met de inzet van co-
vergisting als mestverwerkingstechniek aan de BREF kan worden voldaan. Bij de inhoudelijke beoor-
deling hebben wij geconstateerd dat de Europese informatiedocumenten geen aanleiding geven de 
vergunning niet te verlenen. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met BBT zoals aangegeven 
in de Europese BBT-documenten.  
 
4.5.2. Nederlandse informatiedocumenten over BBT 
In tabel 2 van de bijlage van de regeling worden Nederlandse informatiedocumenten opgenoemd die 
kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT en die ingevolge de Rege-
ling door het bevoegd gezag bij het bepalen van BBT zullen moeten worden toegepast. Het betreft 
zowel documenten die op alle inrichtingen van toepassing zijn alsook documenten die slechts op spe-
cifieke inrichtingen van toepassing zijn. Bij de onderstaande inhoudelijke beoordeling hebben wij aan-
gegeven welke beleidsdocumenten zijn gebruikt om te bepalen of, en onder welke voorwaar-den, de 
aangevraagde activiteiten vergunbaar zijn. Waar nodig zijn aan de vergunning voorschriften verbon-
den. 
 
 
5. BEOORDELING PER MILIEUCOMPARTIMENT 
 
5.1 Geluid en trillingen 
 
5.1.1. Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten van Biogas Wijster hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De door 
de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rap-
port van WNP raadgevende ingenieurs, kenmerk 6091223.R01 d.d. 19 oktober 2009.  
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waar-
bij de inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de desbetreffende beoordelings-
periode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, het maximale geluidsniveau en de indirecte hinder 
als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
5.1.2 Geluidsbelasting (etmaalwaarde van het langti jdgemiddeld beoordelingsniveau) 
Biogas Wijster ligt op het gezoneerde industrieterrein VAM Tweesporenland (MERA terrein) in de ge-
meente Midden-Drenthe. De geluidzone is op 23 februari 1999 vastgesteld door gedeputeerde staten 
van Drenthe. Bij de beoordeling op de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden 
voor het gezoneerde industrieterrein in acht. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangs-
punt dat de geluidsbelasting (de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelings-niveau) van-
wege het hele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Voor de wonin-
gen gelegen binnen de zone zijn door gedeputeerde staten hogere grenswaarden vast-gesteld, te 
weten van 55 dB(A) voor de woningen Vamweg 6 en 8 en van 52 dB(A) voor de woningen Oosterse-
veldweg 3 en 6. 
 
In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie aange-
geven op de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten. De door Biogas Wijster 
veroorzaakte geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 33 dB(A) op de vastgestelde 50 dB(A) contour. 
De geluidsbelasting bedraagt 31 dB(A) bij de woningen Vamweg 6 en 8 en 33 dB(A) bij de woningen 
Oosterseveldweg 3 en 6.  
De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluid-
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immissie van de overige op het industrieterrein gevestigde bedrijven, past binnen de beschikbare ge-
luidruimte voor het desbetreffende industrieterrein. 
 
De geluidsbelasting wordt vooral bepaald door de vast opgestelde installaties en de openstaande 
deuren, en in mindere mate door het interne transport, het laden en lossen en shovelactiviteiten. Af-
zonderlijke geluidsbronnen van Biogas Wijster die de geluidsbelasting op de omgeving bepalen en 
een onnodige geluidsemissie veroorzaken, zijn niet aanwezig. Onnodige geluidsemissie wordt daarom 
voorkomen. In de inrichting worden geluidsbeperkende maatregelen getroffen. Zo worden de WKK-
units geïsoleerd opgesteld in een afgescheiden technische ruimte, worden de rookgasuitlaten ervan 
gedempt en worden de luchtin- en uitlaat van de ruimte geluidsgedempt uitgevoerd. De roerwerken 
worden voorzien van een frequentieregeling of ze worden omkast. Voor de noodkoeling worden speci-
fiek stille condensors toegepast. De luchtafzuiging van het bedrijfsgebouw wordt geluidarm uitge-
voerd. Daarmee wordt voor het aspect geluid voldaan aan de voor de inrichting in aanmerking ko-
mende BBT. 
 
Omdat de akoestische rapportage een prognose betreft, is in een voorschrift bepaald dat binnen 
6 maanden na inbedrijfstelling van de installatie een opleveringsonderzoek moet worden overlegd aan 
het bevoegd gezag. 
 
5.1.3. Maximaal geluidsniveau (LAmax) 
De inrichting veroorzaakt een maximaal geluidsniveau van ten hoogste 44 dB(A) in de dag-, avond- en 
nachtperiode bij de woningen buiten het industrieterrein. Volgens de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die 
meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. Uitgaande van een totaal aanwe-
zig equivalent geluidsniveau van ten minste 50, 45 en 40 dB(A), bedragen de streefwaarden (ten min-
ste) 60, 55 en 50 dB(A) in dag-, avond- en nachtperiode bij de woningen buiten het industrieterrein. 
Aan de streefwaarden wordt (ruimschoots) voldaan. 
 
5.1.4. Indirecte hinder 
Indirecte hinder is de hinder die wordt veroorzaakt door transportbewegingen van en naar de inrich-
ting, zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden.  
 
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt beoordeeld volgens 
de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in 
het kader van de vergunningverlening op basis van de Wm" d.d. 29 februari 1996. 
 
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting die op een gezoneerd industrieterrein ligt, mag 
echter bij vergunningverlening Wm niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grens-
waarden. Hierdoor zou het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd 
industrieterrein worden doorkruist. De verkeersaantrekkende werking behoeft daarom niet te worden 
getoetst conform de jurisprudentie (onder andere dossier nr. E03.96.0906) van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is, moeten (middel-) 
voorschriften worden gesteld om indirecte geluidhinder te voorkomen dan wel te beperken.  
Het verkeer afkomstig van Biogas Wijster rijdt via de wegen over het industrieterrein zoals de Nijver-
heidsweg naar de Oosterseveldweg. Het verkeer is al voordat het de Oosterseveldweg bereikt opge-
nomen in het heersend verkeersbeeld. Langs het traject tot aan de Oosterseveldweg liggen geen wo-
ningen. Het verkeer naar Biogas Wijster volgt dezelfde routes. Er is dus geen sprake van aan de in-
richting toe te rekenen indirecte hinder. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (mid-
del)voorschriften. 
5.1.5. Bijzondere situaties 
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Voor afwijkende en incidentele/bijzondere bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een 
beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en ver-
gunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.  
 
Bij de vaststelling van de geluidzone is met deze afwijkende en incidentele situaties geen rekening 
gehouden. Geluidsbelastingen veroorzaakt in deze situaties worden daarom niet aan de grenswaar-
den van de geluidszone getoetst. 
 
Biogas Wijster vraagt voorts vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie; een situatie die 
zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft het inkuilen c.q. ophopen van co-producten. 
Hierbij worden één of meer shovels gebruikt gedurende 12 uur in de dag-, 3 uur in de avond- en 1 uur 
in de nachtperiode. Hierdoor zal een 1 à 2 dB(A) hogere geluidsbelasting ontstaan. Gelet op deze 
geluidsbelasting en het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, kunnen 
wij deze toestaan.  
 
5.1.6. Trillingen 
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmin-
gen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. 
Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen. 
 
5.1.7. Conclusies 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie mili-
euhygiënisch aanvaardbaar.  
 
Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoor-
delingspunten nabij de inrichting. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de aan-
vraagde geluidsruimte met inachtneming van de in het rapport genoemde maatregelen. 
 
Vanwege de grote afstand van de geluidgevoelige bestemmingen tot de inrichting en vanwege de 
invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de 
geluidgevoelige bestemmingen of op de zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden bere-
kend). Daarom zijn controlewaarden vastgelegd op controlepunten gelegen in de nabijheid van de 
inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op 
de naleving worden gemeten. 
 
Het akoestisch onderzoek maakt geen deel uit van de vergunning, vanwege de flexibiliteit van de ver-
gunning. 
 
5.2 Lucht  
 
5.2.1. Wettelijk kader voor de bescherming van de l ucht 
Eventuele emissie naar de lucht worden beoordeeld volgens de systematiek van de Nederlandse 
Emissierichtlijn Lucht (NeR). Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van emissies naar de bui-
tenlucht beschrijft, wordt toegepast als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchte-
missies.  
Op gasmotoren binnen de inrichting is het regiem Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties 
(BEMS) rechtstreeks werkend van toepassing. 
Ingevolge de Wm worden eisen gesteld aan de luchtkwaliteit.  
 
5.2.2. Gasmotoren 
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Indien het bij de vergisting gegenereerde gas wordt verbrand in zuigermotoren is op de emissie van 
de gasmotoren het regiem van het BEMS rechtstreeks werkend van toepassing. In het BEMS is voor  
stikstofoxiden (NOx) een emissie-eis van 340 milligram per Nm3 opgenomen en voor zwaveldioxide 
(SO2) een emissie-eis van 200 milligram per Nm3. 
Het BEMS stelt tevens eisen aan het onderhoud en afstelling van de motor waardoor de emissie van 
koolmonoxide en koolwaterstoffen minimaal zal zijn. 
 
5.2.3. Toetsing aan bijlage 2 van de Wm 
In de Wm zijn luchtkwaliteitseisen vastgelegd. Gezien de emissie van onderhavige inrichting is de 
grenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) uit bijlage 2 bij de Wm van belang. Voor NO2 geldt een norm 
van 40 µg/m3 jaargemiddeld. Genoemde grenswaarde geldt behoudens op arbeidsplaatsen, overal in 
Nederland. Jaarlijks berekent het RIVM op basis van metingen en een database met emissiegege-
vens de achtergrondconcentraties van genoemde stoffen in Nederland. Op basis van deze achter-
grondconcentratie kan worden beoordeeld of met de bijdrage van een inrichting luchtkwaliteitsnormen 
worden overschreden. 
 
De jaargemiddelde achtergrondconcentratie voor stikstofdioxide bedraagt ter plekke 19 µg/m3. De 
bijdrage ten gevolge van de inrichting is dusdanig beperkt dat daarmee de grenswaarde voor stik-
stofdioxide niet zal worden overschreden. 
 
Uit oogpunt van de bescherming van de lucht en de luchtkwaliteit zien wij geen belemmering de  
gevraagde vergunning te verlenen. 
 
5.3 Geur 
 
5.3.1. Algemeen kader 
Het huidige nationale geurbeleid hanteert als algemeen uitgangspunt dat (nieuwe) geurhinder moet 
worden voorkomen. Dit beleid is vastgelegd in de brief van de minister van VROM van juni 1995, die 
als bijlage 4.4 aan de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) is toegevoegd. In deze brief zijn de volgende 
beleidslijnen verwoord: 
- indien er geen hinder is, zijn geen maatregelen nodig 
- indien er wel hinder is, moeten de BBT worden toegepast 
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 
 
5.3.2. Toetsing en beoordeling 
In de aanvraag zijn gegevens over mogelijke geurbronnen opgenomen. Deze geurbronnen zijn: 
- de aanvoer van vaste mest en co-substraten 
- de opslag van co-substraten 
- de afgassen van de gasopwerking 
 
Door het treffen van maatregelen zoals omschreven in de aanvraag, wordt de emissie van geur  
beperkt en zal in de omgeving niet leiden tot geurhinder. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de 
voorschriften bij dit besluit. 
Uit oogpunt van geur zien wij geen belemmering de gevraagde vergunning te verlenen. 
 
5.4 Energie  
 
Met de vergistingsinstallatie wordt jaarlijks ca. 25 miljoen m3 biogas geproduceerd. Afhankelijk van de 
stimuleringsregeling die wordt toegekend zal het geproduceerde biogas met de WKK-installatie wor-
den omgezet in elektriciteit en warmte, worden opgewerkt tot groen gas of wordt een combinatie van 
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beide toegepast. Bij een gehele omzetting van het biogas in elektriciteit en warmte zal jaarlijks ruim 76 
miljoen kWh elektriciteit worden geproduceerd, de vrijkomende warmte wordt benut voor het op tem-
peratuur houden van het vergistingsproces en eventueel het drogen van digestaat. Indien op het VAM 
MERA-terrein een afnemer voor de WKK-warmte voorhanden is zal voor de vergisting warmte worden 
betroken van het warmtenet. Op deze wijze kan gekozen worden voor een zo hoog mogelijk energe-
tisch rendement. 
Indien al het geproduceerde biogas wordt opgewerkt tot groen gas, zal maximaal 14 miljoen m3 wor-
den ingevoerd op het aardgasnet. Ook in dit geval zal de voor de vergisting benodigde warmte worden 
betrokken van het warmtenet. 
 
Door de gekozen samenhang van energieproductie en -gebruik wordt een voldoende hoog ener-
getisch rendement bewerkstelligd. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden die een vol-
doende energetisch rendement moeten waarborgen en een registratie die de controle daarop mogelijk 
maakt. Eén jaar nadat de installatie in bedrijf is genomen, moet met een energiescan worden bepaald 
of binnen de inrichting de verschillende energiestromen voldoende op elkaar zijn afgestemd. 
Uit oogpunt van het verantwoord opwekken en toepassen van energie zien wij geen belemmering de 
gevraagde vergunning te verlenen. 
 
Het energetisch rendement van de installatie is het hoogst wanneer het biogas wordt opgewerkt tot 
groen gas waarbij de voor het vergistingsproces benodigde warmte wordt betrokken via het warmte-
net. Dit warmtenet is nog niet gerealiseerd. Aan de aanleg van dit warmtenet en het gebruik van 
warmte zijn kosten verbonden. De provincie Drenthe heeft vanwege het hogere rendement voorkeur 
voor de variant dat gas geleverd gaat worden in plaats van elektriciteit. Daarom hebben wij aan de 
vergunning een aanvullend voorschrift verbonden. Op grond van dit voorschrift moet Biogas Wijster, 
alvorens te starten met de realisatie van een initiatief, aantonen dat de terugverdientijd van het leve-
ren van gas, waarbij de warmte betrokken wordt via het warmtenet, ten opzichte van het leveren van 
elektriciteit langer is dan 5 jaar. Wanneer de terugverdientijd van het leveren van gas ten opzichte van 
het leveren van elektriciteit korter is dan 5 jaar zijn wij van mening dat Biogas Wijster gas moet leve-
ren in plaats van elektriciteit omdat deze keuze dan de BBT is. 
 
5.5 (Externe) veiligheid  
 
5.5.1. Algemeen 
Biogas Wijster heeft als doel om biogas te produceren. Daarom is het nodig om het biogas op te slaan 
binnen de inrichting. Het biogas zal worden bewaard in biogasbuffers die zich bevinden bij de vergis-
ters en een buffers bij de navergisters. De biogasopslagen bij de vergisters (6 stuks) zullen een capa-
citeit hebben van elk zo’n 841 m3. De capaciteit bij de navergisters (2 stuks) bedraagt circa 1.731 m3. 
Het biogas bij Biogas Wijster wordt opgeslagen onder bijna atmosferische toestanden bij een overdruk 
van maximaal 30 millibar. De totale maximale opslagcapaciteit bedraagt circa 8.508 m3 biogas. 
 
De opslag van biogas valt niet onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). Toetsing aan 
het BEVI is daarom niet aan de orde. In de handreiking co-vergisting van mest (april 2005) worden 
veiligheidsafstanden genoemd voor reservoirs met een gasvolume van maximaal 500 m3. Het RIVM 
heeft daarna op verzoek van een aantal gemeenten een notitie opgesteld (Effect- en risicoafstanden 
bij de opslag van biogas, 3 maart 2008) aan de hand waarvan de veiligheidsaspecten van de opslag 
van biogas kunnen worden beoordeeld. De in dit stuk vermelde afstanden zijn geen wettelijke normen. 
Dit stuk kan gebruikt worden om een idee te krijgen van de orde van grootte van de effect- en risico-
afstanden die horen bij dit type biogas opslag. De berekeningen die ten grondslag liggen aan de af-
standen die zijn genoemd in de notitie van het RIVM zijn uitgevoerd met het QRA rekenpakket 
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SAFETI-NL, volgens de inzichten zoals beschreven in het “Paarse Boek” (CPR 18E) en de Handlei-
ding Risicoberekeningen BEVI (Uijt de Haag, 2006).  
 
Bij toetsing aan de notitie van het RIVM zijn wij uitgegaan van de opslag van 8508 m3 biogas. Dit be-
treft een worstcase-benadering omdat de kans dat alle reservoirs allemaal tegelijkertijd bezwijken 
buitengewoon klein is. De afstand tot de PR 10-6 bedraagt bij een opslag tot 10.000 m3 95 m. Gezien 
de ligging van de biogasopslag ten opzichte van (beperkt) kwetsbare objecten, de dichtstbijzijnde wo-
ning van derden ligt op een afstand van circa 860 m van de inrichting (woning Oosterseveldweg), 
wordt ruimschoots aan de veiligheidsafstanden voldaan. 
 
5.5.2. Afblaasveiligheid 
De vergister heeft een mechanische afblaasveiligheid welke alleen ingeval van nood zal afblazen naar 
de omgeving. Geschat wordt dat dit gemiddeld minder is dan 10 uur per jaar. Om bij voorkomende 
gevallen de veiligheid te waarborgen wordt de afblaasveiligheid zo hoog mogelijk op de vergisterwand 
gesitueerd. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat directe vermenging met de lucht en daarmee verdun-
ning optreedt, voordat opeenhoping van het gas kan plaatsvinden. Doordat opeenhoping wordt voor-
komen is het explosiegevaar ten gevolge van de afblaasveiligheid zodanig geminimaliseerd dat dit als 
een verwaarloosbaar risico wordt beschouwd.  
 
5.5.3. Overdrukbeveiliging 
De na-vergisters zijn voorzien van een overdrukbeveiliging. Wanneer onverhoopt de gasdruk in de 
vergister te hoog oploopt kan deze in werking treden. Kortstondig vindt er dan een methaanemissie 
plaats. Wanneer dit plaatsvindt treden er direct allerlei mechanismen in werking om deze emissie stop 
te zetten. Doordat er meerdere afnamepunten zijn (Attero en/of meerdere WKK´s) wordt de druk afge-
voerd via een van deze wegen.  
 
5.5.4. Noodfakkel 
Bij langdurigere storingen kan binnen een aantal uren een noodfakkel worden aangevoerd zodat het 
vrijkomende methaan veilig afgefakkeld kan worden, waardoor minder geuremissie maar ook minder 
gevaar voor de omgeving ontstaat. Indien het noodzakelijk is om een fakkel te plaatsen zal rondom 
deze fakkel een gevarenzone van 7 meter aangehouden worden. Indien de fakkel wordt toegepast 
dient de positionering van de fakkel of afblaasinrichting aan de veiligheidseisen te voldoen conform 
het gestelde in de Richtlijn NPR 7910-1:2001. Aan de opslag van biogas en de fakkelinstallatie heb-
ben wij voorschriften gesteld. 
 
5.5.5  ATEX 
Sinds 1 juli 2003 is paragraaf 2a Explosieve atmosferen met daarin de artikelen 3.5a tot en met 3.5f  
in het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. Hierdoor is de Europese richtlijn 1999/92/EG, betref-
fende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veilig-
heid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (ook ATEX 137 ge-
noemd), in de Nederlandse wetgeving opgenomen. De richtlijn voorziet in een stappenplan om tot een 
explosieveilige werkomgeving te komen. De Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van ATEX 137.  
 
5.5.6. Conclusie 
Gezien de aangevraagde activiteiten in samenhang met de maatregelen die genomen worden in ver-
band met de externe veiligheid kunnen wij de milieuvergunning verlenen. 
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5.6 Bodembescherming 
 
5.6.1. Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse richtlijn bo-
dembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het Ministerie van VROM heeft de NRB in overleg 
met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwik-
keld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgeno-
men) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en 
kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingsstrategie worden ge-
stuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembe-
scherming ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calami-
teitenopvang echter wel. 
 
5.6.2. Maatregelen en voorzieningen 
In bijlage 10 van de vergunningaanvraag zijn de bodembedreigende activiteiten door de aanvrager 
geïdentificeerd en zijn de bodembeschermende voorzieningen vermeld. Deze bijlage 10 maakt on-
derdeel uit van de vergunning zodat de beschreven maatregelen zijn geborgd in de vergunning. Wij 
hebben deze informatie beoordeeld en stellen vast dat voor bijna alle potentieel bodembedreigende 
activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in de NRB wordt gerealiseerd.  
 
Over de betonnen vergistingstanks, de navergistingstanks, de opslag van digestaat en mest wordt in 
bijlage 10 aangegeven dat het gaat om een gesloten systeem en dat op deze manier wordt voldaan 
aan een verwaarloosbaar bodemrisico. Wij zijn van mening dat de bodembescherming op dit punt 
verder moet worden uitgewerkt. Voordat de installatie wordt gerealiseerd dient daarom te worden 
aangegeven op welke manier dat zal worden bewerkstelligd. Dit zou kunnen door aansluiting te zoe-
ken bij het Besluit mestbassins milieubeheer. Het Besluit mestbassins milieubeheer bevat eisen voor 
mestbassins maar is niet rechtstreeks op de opslagen van toepassing. Dit onder meer vanwege het 
feit dat de opslag van mest groter is dan 2500 m3. Het voorgaande hebben wij in de vergunning-
voorschriften verplicht gesteld. Hierdoor wordt voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico en vol-
doet de inrichting op dit punt aan BBT. 
 
5.6.3. Bodemonderzoek 
Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodem-
risico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodem-
belastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activi-
teiten en de aldaar gebruikte stoffen. Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de 
nulsituatiebodemkwaliteit, voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de desbetref-
fende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatiebodemonderzoek na het beëindigen van de des-
betreffende activiteit.  
 
Bij de vergunningaanvraag is een bodemonderzoek bijgevoegd als bijlage XI. Dit onderzoek is van 
6 november 1997 en is daardoor niet meer bruikbaar om als nulsituatieonderzoek te fungeren. Het 
onderzoek is te oud en geeft daardoor met onvoldoende zekerheid een beeld van de huidige kwaliteit 
van de bodem. Bovendien is in het onderzoek geen plattegrond opgenomen zodat niet is in te schat-
ten waar de boringen zijn gezet. Een verband tussen de huidige kwaliteit van de bodem en de aange-
vraagde activiteiten is niet te leggen. Daarom hebben wij aan de vergunning voorschriften verbonden 
om een nulsituatieonderzoek uit te voeren. Het onderzoek moet worden uitgevoerd aan de hand van 
NEN 5740. Het verdient aanbeveling  de boor- en bemonsteringsstrategie ter goedkeuring aan ons 
voor te leggen alvorens met het daadwerkelijke onderzoek wordt begonnen. 
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Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over: 
- de locatie van bemonsteringspunten, rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen 

en de lokale grondwaterstroming;  
- de wijze waarop de desbetreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geana-

lyseerd;  
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.  
De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de 
beoordeling of ten gevolge van de desbetreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden 
en of bodemherstel nodig is. 
 
Na beëindiging van de desbetreffende activiteit(en) dient de eindsituatiebodemkwaliteit te worden 
onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting 
is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.  
 
5.7 Vervoersmanagement 
In de Regeling aanwijzing BBT-documenten is de Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven 
(februari 2006) als BBT-document aangewezen. In de aanvraag is inzicht gegeven van het verkeer 
van en naar de inrichting. Biogas Wijster heeft minder dan honderd werknemers, minder dan 
500 bezoekers per dag en minder dan twee miljoen transportkilometers per jaar. Wij hebben het 
daarom niet nodig geacht om op het gebied van vervoermanagement nadere voorschriften op te ne-
men. 
 
5.8 Afvalwater 
Uit de aanvraag voor de Wm-vergunning blijkt dat er voor de aangevraagde activiteiten geen water-
vergunning nodig is. Hierover is contact geweest met het waterschap Reest en Wieden. Percolaat-
vocht en proceswater wordt hergebruikt in de vergisters. Het water dat vanuit de inrichting wordt ge-
loosd bestaat uit sanitair afvalwater en afvalwater afkomstig van de wasplaats. Het Afvalwater dat 
afkomstig is van de wasplaats wordt gereinigd met een olie-afscheider voordat het op de gemeente-
lijke riolering wordt geloosd. Ter bescherming van de riolering, de RWZI en in verband met de goede 
verwerking van het slib bij de RWZI hebben wij de instructieregeling opgenomen in de vergunning-
voorschriften. Hierdoor wordt voldaan aan BBT. 
 
5.9 Brandveiligheid 
 
5.9.1 Blusmiddelen 
Binnen de inrichting dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn om een beginnende brand te 
kunnen bestrijden. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen over de beschikbaarheid en het 
onderhoud van de brandblusmiddelen.  
 
5.9.2 Opslag van brandgevaarlijke stoffen 
Tot voor kort waren zowel in de milieuregelgeving als in de gemeentelijke bouwverordeningen voor-
schriften opgenomen over de opslag van brandgevaarlijke stoffen, dat wil zeggen vaste stoffen, vloei-
stoffen en gassen die brandbaar of brandbevorderend zijn of bij brand gevaar opleveren. In het kader 
van de modernisering van de VROM-regelgeving zijn die voorschriften naar het Besluit brand-veilig 
gebruik bouwwerken (verder Gebruiksbesluit) overgeheveld, omdat het brandbaar zijn van een stof 
naar huidig inzicht niet meer als direct milieurisico wordt gezien. Doel van de voorschriften in het Ge-
bruiksbesluit is om de brandveiligheid van belendingen te waarborgen. In het Gebruiksbesluit is een 
algemene functionele eis voor de opslag van de desbetreffende stoffen opgenomen, die inhoudt dat 
die opslag zodanig moet geschieden dat geen onveilige situatie ontstaat voor percelen die zijn gele-
gen naast het perceel waar de opslag plaatsvindt. Die eis geldt zowel bij opslag in een gebouw als bij 
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opslag buiten een gebouw, bijvoorbeeld onder een overkapping of op een open erf of terrein. Op 
grond van artikel 2.1.9 van het Gebruiksbesluit moet bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-
milieugevaarlijke stoffen zodanig plaatsvinden dat bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor 
een op een aangrenzend perceel gelegen, of op dat perceel volgens het bestemmingsplan nog te 
realiseren, gebouw dat op grond van het Bouwbesluit 2003 een brandcompartiment of een gedeelte 
van een brandcompartiment is, of voor een speeltuin, kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke 
stoffen. Hieraan kan worden voldaan wanneer de opslag bij brand gedurende een periode van ten 
minste 60 minuten, gerekend vanaf het ontstaan van de brand, geen grotere stralingsbelasting veroor-
zaakt dan 15 kW/m2. Het Gebruiksbesluit is rechtstreeks op de inrichting van toepassing. Hiermee is 
het brandveiligheidsaspect voldoende geregeld. Aanvullende vergunningvoorschriften met betrekking 
tot brandveiligheid hebben wij daarom niet opgenomen. 
 
5.10 Opslag gevaarlijke stoffen 
In de vergunningaanvraag is aangegeven dat stoffen worden opgeslagen die vallen onder de werking 
kunnen vallen van de PGS 15. Bij wijze van uitzondering kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt 
van ijzerchloride. Verder worden schoonmaak en ontsmettingsmiddelen gebruikt welke onder de reik-
wijdte van de PGS 15 kunnen vallen. Op de opslag van dergelijke stoffen is de PGS 15 van toe-
passing wanneer de ondergrenzen van de PGS 15 worden overschreden. In de vergunningaanvraag 
is niet uitgewerkt op welke manier het bedrijf er zorg voor wil dragen dat aan de PGS 15 wordt vol-
daan. Daarom hebben wij aan de vergunning voorschriften verbonden die de relevante delen van de 
PGS 15 op de inrichting van toepassing verklaren. Daarmee voldoet de opslag van de gevaarlijke 
stoffen aan de BBT en is de bescherming van het milieu gewaarborgd. Opgemerkt wordt dat hoeveel-
heden van gevaarlijke stoffen die de voornoemde ondergrenzen niet overschrijden, wel verantwoord 
moeten worden opgeslagen. Dat wil zeggen dat opslag niet op de werkvloer mag plaatsvinden, tenzij 
het gaat om een hoeveelheid die als werkvoorraad kan worden aangeduid. 
 
5.11 Bovengrondse tank met gasolie  
Binnen de inrichting vindt de opslag van gasolie plaats in een bovengrondse tank. De tank voor de 
gasolie heeft een inhoud van 4.000 l. De tank en de bijbehorende afleverinstallatie dient te voldoen 
aan de PGS 30. Dit is in de vergunningvoorschriften verplicht gesteld. Wij zijn van mening dat hier-
mee de veiligheid in verband met de aanwezigheid van de gasolieopslag met afleverinstallatie vol-
doende is gewaarborgd.  
 
5.12 Afvalpreventie 
In de Regeling aanwijzing BBT-documenten is de Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven 
(februari 2006) als BBT-document aangewezen als het gaat om afvalpreventie. Afval- en emissie-
preventie zijn het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies, of de milieuschade-
lijkheid ervan, door reductie aan de bron of door intern hergebruik. Preventie van afval is een van de 
hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat ontstaan van 
afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. De Handreiking Wegen naar preventie bij 
bedrijven hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld 
dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet-gevaarlijk) bedrijfsafval en/of 
meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt/-komen. De totale hoeveelheid afval die 
vrijkomt bij Biogas Wijster ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Daarmee is afvalpreventie niet 
relevant. 
 
5.13 Watergebruik 
Gezien de hoeveelheid van het jaarlijkse waterverbruik hebben wij het niet noodzakelijk geacht om 
aanvullende voorschriften op te nemen over waterbesparing. 
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6. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 
Met deze Wm-vergunning wordt beoogd dat Biogas Wijster wordt gerealiseerd op het bedrijventerrein 
MERA-Wijster. In samenwerking met onder andere Energie Valley en de provincie Drenthe vervult 
Attero Noord BV een actieve rol bij het interesseren van nieuwe bedrijven om zich daar te vestigen. 
Voor bedrijven met warmtevragende processen (zoals Biogas Wijster) kan dit interessant zijn omdat 
Attero de (rest)warmte van de afvalverbrandingsinstallatie bij deze bedrijven nuttig zou kunnen toe-
passen. In verband met deze ontwikkeling is Attero voornemens een warmtenet aan te leggen zodat 
bedrijven die zich gaan vestigen op het MERA-terrein in de toekomst gebruik kunnen maken van deze 
restwarmte. In de vergunningaanvraag van Biogas Wijster is nadrukkelijk rekening gehou-den met 
deze toekomstige ontwikkeling. 
 
 
7. ADVIEZEN EN ZIENSWIJZE 
 
7.1. Ingekomen adviezen 
Naar aanleiding van de aanvraag zijn binnen de door de wet gestelde termijn geen adviezen binnen 
gekomen. 
 
7.2. Tervisielegging 
Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wm en afdeling 3.4 van de Awb hebben de aanvraag met de 
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit van 28 oktober 2010 tot en met 8 december 2010 zes 
weken ter inzage gelegen bij de gemeente Midden-Drenthe en bij de provincie Drenthe.  
 
7.3. Zienswijze 
Er is geen zienswijze ingediend. 
 
 
Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe besluiten; 
 
I. de gevraagde vergunning ingevolge artikel 8.1, eerste lid, onder a en c, van de Wet milieu-

beheer te verlenen; 
 
II. aan de vergunning de bijgevoegde voorschriften te verbinden; 
 
III. te bepalen dat de vergunningaanvraag en de daarbij verstrekte gegevens, met uitzondering van 

het akoestisch rapport, deel uitmaken van de vergunning; 
 
IV. te bepalen dat, voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde 

voorschriften, de voorschriften bepalend zijn; 
 
V. voorschriften 9.5.1, 9.5.2 en 9.5.3 gedurende drie jaar nadat de vergunning haar gelding heeft 

verloren, van kracht blijven. 
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Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens dezen, 
 
 
 
 
dr. P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
ms/coll. 
 
Het origineel van deze beschikking wordt verzonden aan Oosterhof Holman bioEnergie BV, t.a.v. de 
heer S. Binsma, Postbus 6, 9843 ZG Grijpskerk. 
 
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, Postbus 24, 9410 AA Beilen 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden, Postbus 120, 7940 AC Meppel 


