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Besluit
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten op basis van bijgevoegde motivering (bijlage 1)
een Wnb-vergunning voor het onderdeel Natura 2000 positief te weigeren voor de bovengenoemde
bedrijfslocatie. Indien het voornemen wordt uitgevoerd conform deze beschikking en de bijbehorende
stukken is er geen Wnb-vergunning nodig voor deze activiteit.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,

A. Venekamp,
Teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Afschrift aan:
het College van Burgemeester en Wethouders van Emmen (digitaal)
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan
hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van
verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een
bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.
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BIJLAGE 1: MOTIVERING BIJ BESLUIT
1.
Aanvraag
Wij hebben de aanvraag ontvangen op 21 oktober 2019. De aanvraag maakt deel uit van deze
beschikking. We hebben op 17 december 2019 verzocht om de aanvraag in overeenstemming te
brengen met de beleidsregels in- en extern salderen. Op 29 april 2020 hebben wij aanvullende
gegevens van de aanvrager ontvangen. Op 9 juli 2020 hebben wij verzocht om aanvullende
gegevens, die wij op 9 en 11 september 2020 en 8 oktober 2020 ontvingen. De volgende documenten
zijn onlosmakelijk met de aanvraag verbonden:
- AERIUS projecteffect berekening beoogde gebruiksfase van 11 september 2020 met kenmerk
RmDt84HspHh7, ingediend op 11 september 2020.
- Tauw notitie ‘Stikstofdepositie vergistingsinstallatie en WKK-installatie Klazienaveen’, van 11
september 2020 met kenmerk N014-1232285KMS-V03-aqb-NL, ingediend op 11 september
2020.
- AERIUS projecteffect berekening bouwfase van 6 oktober 2020 met kenmerk Rf5vgRVbgX2T,
ingediend op 8 oktober 2020.
- Tauw notitie ‘stikstofdepositie onderzoek realisatie vergisting- en verbrandingsinstallatie te
Klazienaveen’, van 7 oktober 2020 met kenmerk N016-1232285JWO-V01-ihu-NL, ingediend
op 8 oktober 2020.
- Rapport ‘Emissiemetingen houtgestookte installatie Andijk BV SP 20 mg’ van 26 maart 2020
met kenmerk ELM-220014/R02, ingediend op 9 september 2020.
Volgende stukken hebben we tevens bij de beoordeling betrokken:
- AERIUS herberekening versie 2020 projecteffect berekening beoogde gebruiksfase van 15
oktober 2020 met kenmerk RYLcpGzooEAp.
- AERIUS herberekening versie 2020 projecteffect berekening bouwfase van 15 oktober 2020
met kenmerk RS9NLvBScde8.
2.
Bevoegd gezag
In de Wnb is vastgelegd dat er voor besluiten met effecten op Natura 2000-gebieden altijd sprake is
van één bevoegd gezag (1.3 Wnb). Dit zijn de Gedeputeerde Staten van de provincie waar het project
of andere handeling (in hoofdzaak) wordt gerealiseerd of wordt verricht. Omdat de activiteit in dit geval
(in hoofdzaak) plaatsvindt op het grondgebied van de provincie Drenthe zijn wij bevoegd te beslissen.
Bij ons besluit nemen wij ook de gevolgen voor Natura 2000-gebieden mee die buiten onze
provinciegrens liggen. Als dat aan de orde is besluiten wij in overeenstemming met Gedeputeerde
Staten van die andere provincie (1.3, derde lid, Wnb).
3.
Wettelijke bepalingen
Voor elk project dat vergunningplichtig is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb en niet is
vrijgesteld van de vergunningplicht (artikel 2.9 Wnb), moet het bevoegd gezag beoordelen of
toestemming kan worden verleend op grond van artikel 2.7, tweede lid jo. artikel 2.8, van de Wnb. In
dit geval is beoordeeld dat van een vergunningplicht geen sprake is.
4.
Bepalen vergunningplicht en conclusie
Op basis van de aangeleverde AERIUS-berekeningen (voor zowel de beoogde- als de bouwfase),
hebben wij vastgesteld dat de aangevraagde situatie niet meer dan 0,00 mol/ha/ja stikstofdepositie
veroorzaakt op Natura 2000-gebieden. Zodoende is er sprake van een project dat geen significant
effect heeft op een Natura 2000-gebied.

4

Aangezien AERIUS Calculator 2020 de meest nauwkeurige wijze biedt om te berekenen waar
stikstofdepositie zal plaatsvinden en de uitkomst van de berekening niet boven de 0,00 mol/ha/jaar ligt
achten wij het op grond van objectieve gegevens uitgesloten dat de bouwfase evenals de beoogde
gebruiksfase van het project op zichzelf significante gevolgen kan hebben voor de
instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken Natura 2000-gebied.
Daarnaast achten wij het op basis van de AERIUS calculator 2020 berekening uitgesloten dat de
bouwfase dan wel de beoogde gebruiksfase van dit project in combinatie met andere plannen of
projecten significante gevolgen kan hebben. Het toevoegen van stikstofdepositie die niet boven de
0,00 mol/ha/jaar ligt zal aan geen enkel ander project of plan iets toevoegen. In zoverre kan worden
uitgesloten dat dit project in combinatie met andere projecten, leidt tot significante gevolgen voor
Natura 2000-gebieden die zich in de nabijheid bevinden.
Gelet hierop is er geen sprake van een vergunningplicht op basis van artikel 2.7, tweede lid van de
Wnb. Dit resulteert erin dat we concluderen dat u de gevraagde vergunning niet nodig heeft, en dat we
daarom overgaan tot een positieve weigering.

