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BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI 
ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN  
 
 
1. FEITEN 

1.1. Onderwerp 
Op 30 september 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen ingevolge de Wet milieubeheer (verder: 
Wm) van waterschap Reest en Wieden om een veranderingsvergunning ingevolge artikel 8.1, eerste 
lid, onder b, van de Wet milieubeheer voor de inrichting aan Nijstad 7 in Hoogeveen. De wijziging be-
treft het bouwen en in gebruik nemen van een vergistingsinstallatie en het mogen uitvoeren van proe-
ven.  
 
Op basis van artikel 8.23 van de Wm hebben wij aanleiding gezien voorschriften, die aan vigerende 
vergunning zijn verbonden, te wijzigen. Naar ons oordeel is aanpassing van de vigerende vergunning 
noodzakelijk in het belang van de bescherming van het milieu, omdat STOWA en IPO in overleg een 
afwegingskader voor bodemschermende voorzieningen heeft opgesteld. Dit afwegingskader leidt tot 
een andere beoordeling van de noodzakelijke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. In 
paragraaf 5.3 is dit nader omschreven. Uit deze overwegingen volgt dat de vergunningvoorschriften 
moeten worden gewijzigd. Verder zijn met betrekking tot de opslag in tanks en gevaarlijke stoffen de 
CPR-richtlijnen vervangen door PGS richtlijnen. De PGS richtlijnen vertegenwoordigen de laatste 
stand der techniek met dit besluit worden de eisen van de opslagen van gevaarlijke stoffen en brand-
stoffen in tanks in overeenstemming gebracht met deze PGS-richtlijnen. 
 
1.2. Locatie inrichting 
De inrichting bevindt zich op een gezoneerd industrieterrein. De inrichting ligt aan Nijstad 7 te  
Hoogeveen kadastraal bekend gemeente Hoogeveen, sectie P, nummers 3768, 3774, 3775 en 3777. 
De afstand tot de meest nabijgelegen woning is 75 m. 
 
1.3. Bestemmingsplan 
Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Buitengebied Noord van toepassing, en het 
terrein heeft daarin de bestemming Rioolwaterzuivering.  
De gevraagde verandering van de inrichting past niet in het vigerende bestemmingsplan, omdat de 
benodigde bouwhoogte niet wordt toegestaan. De gemeente Hoogeveen is voornemens om het be-
stemmingsplan om dit onderdeel aan te passen. Momenteel wordt gewerkt aan een voorontwerp be-
stemmingsplan om de inpassing van de uitbreiding van de RWZI mogelijk te maken. 
Daarnaast speelt de landschappelijke inpassing van de inrichting een rol van betekenis. Door het wa-
terschap wordt een landschapsarchitect benaderd voor het inpassen van de veranderingen binnen de 
inrichting. De definitieve keuze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente Hoogeveen. Op 
deze wijze wordt de landschappelijke inpassing van de veranderingen binnen de inrichting voldoende 
geborgd.  
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1.4. Vergunningsituatie 
De volgende vergunningen en/of meldingen zijn eerder aan de inrichting verleend:  
- revisievergunning, verleend op 8 augustus 2005, kenmerk MB/A3/2005001010; 
- melding fijnroosterinstallatie geaccepteerd op 5 oktober 2010, kenmerk DO/2010011375; 
- melding aanpassing beluchting geaccepteerd op 5 oktober 2010, kenmerk DO/2010011376. 
 
De voorschriften van de onderliggende revisievergunning zijn van overeenkomstige toepassing op de 
verandering, tenzij de aard of strekking van die voorschriften zich daartegen verzetten. 
 
 
2. PROCEDUREEL 

2.1. Bevoegd gezag 
Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (hierna: Ivb) behorende bij de Wm, valt 
de inrichting onder meer onder de categorieën 27.3 en 28.4 a2 uit het Ivb. Op grond hiervan zijn wij 
bevoegd gezag. 
 
2.2. GPBV-installatie 
De verwijdering van afvalstoffen (het zuiveren van water) wordt genoemd in categorie 5.3 van bijlage 
1 van de Europese richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (2008/01/EG). 
Deze activiteiten worden aangevraagd, waardoor wij, overeenkomstig artikel 8.1 van de Wm, de  
gehele inrichting aanmerken als een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort. 
 
2.3. Voorbereidingsprocedure 
Voor de behandeling van de aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing. 
 
2.4. M.e.r.-(beoordelings)plicht 
De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.3 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrappor-
tage (MER). Dat wil zeggen dat wij moeten beoordelen of er een MER moet worden gemaakt. De 
aanvrager heeft de activiteit op 7 juni 2010 bij ons aangemeld met een aanmeldingsnotitie (artikel 7.8a 
van de Wm). Vervolgens hebben wij op 30 juni 2010, kenmerk DO/201008237, besloten dat er in dit 
geval geen sprake is van bijzondere omstandigheden (artikel 7.8b van de Wm, zie bijlage 9 van de 
aanvraag) en dat er dus geen MER hoeft worden opgesteld. 
 
2.5. Waterwet 
Met de aanvraag om een milieuvergunning is geen aanvraag om een Watervergunning ingediend, 
aangezien het waterschap Reest en Wieden heeft aangegeven dat een (wijziging van de) Waterver-
gunning niet nodig is. 
 
2.6. Aanvullende gegevens 
Op 24 november 2010 heeft het waterschap Reest en Wieden de aanvraag aangevuld met een ac-
ceptatie en verwerkingsbeleid, AO/IC en zijn enkele punten met betrekking tot veiligheid verduidelijkt. 
Deze aanvullingen worden als onderdeel van de aanvraag beschouwd. 
 
2.7. Toezending 
De aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn toegezonden aan de volgende adviseurs: 
- het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen; 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden; 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord. 
Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij geen adviezen ontvangen. 
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2.8. Terinzagelegging 
Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wm en de afdeling 3.4 van de Awb liggen de aanvraag met 
de bijbehorende stukken en het (ontwerp)besluit zes weken ter inzage bij de gemeente Hoogeveen en 
bij de provincie Drenthe. De kennisgeving is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de Hoogeveensche 
Courant. 
 
2.9 Zienswijzen  
Gedurende de terinzagelegging van het ontwerpbesluit is een schriftelijk advies ingediend door de 
gemeente Hoogeveen. Het advies is bij ons ingekomen op 17 januari 2011 en is ingeboekt onder 
2011000520. Het advies heeft betrekking op het vigerende bestemmingsplan en de landschappelijke 
inpassing van de gevraagde verandering binnen de inrichting. De gemeente verzoekt om in de consi-
derans aandacht te besteden aan de vorengenoemde onderwerpen. Het besluit is hierop aangepast. 
 
 
3. BELEIDSKADER 

Bij vergunningverlening in het kader van de Wm wegen wij de verschillende milieugevolgen af. Wij 
hebben aan alle relevante milieuaspecten getoetst. Verder houden wij rekening met de geldende  
milieubeleidsplannen. 
 
 
4. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT) 

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de 
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting 
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij 
voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking ko-
mende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. 
Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voor-
zienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. 
In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met de Regeling aanwijzing 
BBT-documenten. 
 
Voor gpbv-installaties (aangewezen in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrij-
ding van verontreiniging) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de in 
de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen informatiebronnen.  
Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening 
worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de in-
richting.  
 
Blijkens jurisprudentie moeten wij ook de eindconcept-BREF's (Final Draft), en definitieve BREF's die 
nog niet zijn opgenomen in tabel 1 betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden be-
schouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of 
wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd. 
 
4.1. Concrete bepaling beste beschikbare technieken  
De aangevraagde activiteiten worden genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn en wel in categorie 
5.3. 
 



 4 

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende 
van toepassing zijnde BREF's: 
- BREF Waste treatment; 
- BREF common waste water en waste gas treatment; 
- BREF emisions from storage; 
- BREF industrial cooling systems; 
- BREF Energy efficiency; 
- BREF general principles of monitoring; 
- BREF Economics and cross-media effects. 
 
Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende 
van toepassing zijnde Nederlandse informatiedocumenten: 
- Circulaire energie in de milieuvergunning; 
- Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven; 
- Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven;  
- Nederlandse emissierichtlijn (NeR) lucht;  
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB); 
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke Stoffen en errata; 
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties. 
 
Met betrekking tot de aspecten voor de bepaling van de BBT als genoemd in artikel 5a.1, eerste lid, 
van het het Ivb merken wij het volgende op: 
Toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken.  
- De installatie is bedoeld voor het minimaliseren van de af te voeren afvalstoffen.  
Toepassing van minder gevaarlijke stoffen. 
- In de vergisting wordt geen gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen.  
Ontwikkeling van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen 
in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen. 
- Het gas dat tijdens de vergisting vrijkomt wordt hergebruikt voor energieopwekking. 
Vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn be-
proefd en de ontwikkeling daarvan. 
- Er zijn ons ook geen alternatieve ontwikkelingen bekend. Er zijn geen ontwikkelingen waar-

mee eenzelfde gewenste effect kan worden bereikt (verminderen afvoer en productie van 
energie). Betere technieken zijn thans niet aan de orde. 

Vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis. 
- De installatie wordt overeenkomstig de laatste stand der techniek geïnstalleerd. 
Aard, effecten en omvang van de betrokken emissies. 
- Aard, effecten en omvang van de betrokken emissies zijn behandeld bij de afzonderlijke  

milieuaspecten.  
Data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen. 
- De installatie zal waarschijnlijk in 2011 in gebruik worden genomen. 
De tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen. 
- Er zijn momenteel ons geen betere technieken bekend. 
Het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie 
- Het zuiveringsslib is een afvalstof die door vergisting in omvang verminderd zodat er minder 

afgevoerd hoeft te worden. Daarnaast wordt door de vergisting biogas geproduceerd waarmee 
in een WKK elektriciteit wordt opgewekt.  

Noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of 
tot een minimum te beperken. 
- De emissies geen bijzonder risico's voor het milieu met zich meebrengen. 
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Noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken. 
- In het bedrijfsnoodplan zijn voldoende maatregelen omschreven om eventuele ongevallen te 

voorkomen dan wel de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken. 
 
4.2. Conclusies BBT 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste 
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water,  
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per  
milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. 
 
 
5. MILIEUASPECTEN 

5.1. Afvalstoffen 
 
5.1.1. Doelmatig beheer van afvalstoffen 
Op grond van artikel 8.10 van de Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van 
het milieu 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 ver-
staan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met 
het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 
10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hier-
na aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. 
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een 
Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn 
vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor 
afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:  
- het stimuleren van preventie van afvalstoffen; 
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van af-

valscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt producther-
gebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te 
storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen; 

- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig 
toepassen als brandstof); 

- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding; 
- het verwijderen van afvalstoffen door storten. 
 
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde 
aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 (de sectorplannen) bij het LAP bevat een invulling van 
het beleid voor specifieke afvalstoffen. In bijlage 4 zijn de minimumstandaarden opgenomen. 
 
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de desbetref-
fende afvalstoffen, waarvoor nog een Wm-vergunning verleend mag worden. Als de minimumstan-
daard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de af-
zonderlijke bewerkingsstappen een Wm-vergunning worden verleend. 
 
Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP  een sectorplan is opgenomen  
Voor de onderhavige aanvraag is Sectorplan 16, Waterzuiveringsslib, uit bijlage 4 van het LAP van 
toepassing.  
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Be-/verwerking  
In de aanvraag is voor zuiveringsslib aangegeven dat dit wordt vergist.  
Het beleid voor zuiveringslib is gericht op thermisch verwerken. In het Sectorplan 16 is daartoe een 
minimumstandaard opgenomen. Voor zuiveringslib is deze minimumstandaard: 
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van afvalwaterzuiveringsslib niet zijnde slibben van 
afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is thermisch verwerken, al dan niet na voordro-
gen, leidend tot oxidatie van het organisch materiaal. 
Dit houdt in dat verbranding in verschillende typen installaties - al dan niet in combinatie met biologi-
sche dan wel thermische voordroging - is toegestaan. Ook vergassen gevolgd door nuttige toepassing 
van het verkregen gas is toegestaan. 
Natte oxidatie en pyrolyse/smelten zijn op basis van de gegevens van de milieu-effectrapportage ten 
behoeve van LAP1 niet toegestaan. Ook drogen of anderszins bewerken voorafgaand aan storten is 
niet toegestaan. 
De in de aanvraag beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard. 
De aangevraagde be-verwerkingsmethode omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een 
onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde be-/verwerkingsmethode een verdere verwerking 
overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aange-
merkt. 
 
Mengen van afvalstoffen 
Afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ont-
staan zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst 
dat in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmenging ongecontroleerd in het milieu 
verspreid raken. Onder bepaalde condities 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 vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van 
afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expli-
ciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de Wm-vergunning.  
 
Naast de acceptatie van zuiveringsslib wordt ook een koolstofbron meevergist. 
Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid van het mengen van de zuive-
ringsslib en een koolstofbron als volgt beoordeeld: 
- De koolstofbron is noodzakelijk om de vergisting te bespoedigen. Een koolstofbron wordt in de 

installatie nagenoeg geheel omgezet in biogas en draagt hierdoor niet bij tot een toename van 
de af te voeren afvalstoffen. Het toevoegen van een koolstofbron is derhalve doelmatig. In de 
huidige vergunning is reeds toestemming verleend voor het mengen van communaal afvalwa-
ter met ander afvalwater. Met deze beschikking wordt ook toestemming verleend voor het 
mengen van zuiveringsslib met een koolstofbron. 

 
Het mengen van de afvalstoffen vormt geen belemmering voor het be-/verwerken van de desbetref-
fende afvalstoffen volgens een techniek die tenminste even hoogwaardig is als de minimumstandaard. 
Wm-vergunning kan hiervoor worden verleend. Dit is in voorschrift 1.1.1 verwoord. 
 
AV-beleid en AO/IC  
In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- 
en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle 
(AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting 
acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden In de AO/IC is vastgelegd hoe door tech-
nische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting 
kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.  
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Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof 
aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehou-
den met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de rand-
voorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen 
wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.  
 
Wijzigingen in het AV-beleid en de AO/IC  
De verplichting om een actueel AV-beleid en AO/IC te hebben, is reeds in de bestaande vergunning 
opgenomen. Met het overleggen van een actueel AV-beleid en AO/IC wordt voldaan aan de verplich-
ting 6.1.6 uit de huidige vergunning. 
 
Registratie . 
Naast de voorschriften die voortvloeien uit de bestaande vergunning worden in de voorschriften geen 
aanvullende eisen gesteld. 
 
Conclusie  
Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming 
zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afval-
stoffen. 
 
5.2. Afvalwater 
Door de veranderingen binnen de inrichting zal de lozing niet veranderen. 
 
5.3. Bodem 
 
5.3.1. Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid 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 bodembeschermingstrategie worden gestuurd.  
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming 
in situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld.  
 
Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige combinatie 
van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Al-
leen in een aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met 
een aanvaardbaar bodemrisico. 
 
Op basis van de NRB is in overleg tussen waterschappen en provincies door STOWA een rapport ge-
schreven (Bescherming van de bodem op RWZI’s, rapport 2010-04). In dit rapport wordt aangegeven 
hoe bij RWZI's met de NRB kan worden omgegaan. Wij onderschrijven de wijze van beoordeling uit dit 
rapport. In het STOWA-rapport is aangegeven dat het rapport zich beperkt tot de water- en sliblijn van 
een RWZI. Flankerende bedrijfsactiviteiten die bodemrisico’s met zich mee kunnen brengen worden 
niet behandeld. Dergelijke activiteiten worden, voor wat betreft bodembescherming, voldoende afge-
dekt door de NRB.  
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5.3.2. De potentieel bodembedreigende activiteiten 
Met betrekking tot de veranderingen binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedrei-
gende activiteiten plaats: 
- Vergistinginstallatie; 
- Opslag motorolie; 
- WKK-installatie; 
- Demon/anamox installatie; 
- Map reactor; 
- Slibzeef; 
- Laad en losactiviteit; 
- Leidingen. 
 
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigen-
de activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de STOWA en 
NRB-systematiek. 
 
5.3.3. De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem 
In het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument zijn de maatregelen en voorzieningen ter 
voorkoming van bodemverontreiniging beschreven.  
 
Gelet op het bij de vergunningaanvraag gevoegde bodemrisicodocument en de daarin opgenomen 
overwegingen zijn volgens de STOWA en NRB voor het bewerkstelligen van een verwaarloosbaar 
bodemrisico noodzakelijke voorzieningen en maatregelen bij de transport en opslag van huishoudelijk 
afvalwater en waterzuiveringsslib redelijkerwijs niet haalbaar. 
 
Voor deze bedrijfsactiviteiten mag daarom het bodemrisico aanvaardbaar (A*) worden aangehouden 
door middel van risicobeperkend bodemonderzoek, vooropgesteld dat in het "Monitor Plan" en "Plan 
van Aanpak Bodemherstel" afdoende is aangetoond dat signalering van onverhoopte bodembelasting 
in een vroeg stadium mogelijk is en herstel van de bodemkwaliteit kan worden gewaarborgd. In het 
"Monitor Plan" zijn de monitor locaties en monitor frequentie in overeenstemming met de in het eerder 
aangehaalde STOWA-rapport aangegeven. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij hiermee 
rekening gehouden. 
 
Ten slotte merken wij nog op dat in de BREF Afgas- en Afvalwaterbehandeling BBT worden genoemd 
ter voorkoming van het ontstaan van afvalwater, het verzamelen van afvalwater en de behandeling 
van afvalwater. 
In dit verband worden bovengrondse rioleringen voor proceswater tot het punt waar zich de appara-
tuur bevindt waarin de eindbehandeling plaatsvindt als BBT aangemerkt, tenzij die vanwege klimato-
logische omstandigheden niet realiseerbaar zijn. De reden daarvoor is dat bij bovengrondse systemen 
het plegen van onderhoud en ontdekken van lekkages eenvoudiger is. 
In paragraaf 4.3.1 van de BREF wordt opgemerkt dat in veel chemische bedrijven de riolering onder-
gronds ligt. Het onmiddellijk bovengronds leggen wordt niet reëel geacht. Er wordt geopperd om riole-
ringen gefaseerd bovengronds te leggen op het moment dat er aanpassingen van de fabriek of het rio-
leringssysteem nodig zijn. 
Wij merken op dat bij RWZI Echten het rioleringssysteem ondergronds ligt. In de voorschriften worden 
eisen gesteld aan het onderhoud van installaties en voorzieningen. Hiermee wordt naar onze mening 
op dit moment voldoende invulling gegeven aan de BBT, zoals genoemd in bovenstaande BREF. 
Indien er aanpassingen van de installatie of het rioleringssysteem noodzakelijk zijn, dan zal de situatie 
opnieuw worden getoetst. 
 



 9 

5.3.4. Beoordeling en conclusie 
In de huidige vergunning wordt aangegeven dat er vloeistofdichte vloeren en voorzieningen moeten 
worden getroffen. Het Bodemrisicodocument zoals die bij de aanvraag is gevoegd, geeft een genuan-
ceerder beeld. Hierin is aan de hand van de NRB en de systematiek zoals die door STOWA en IPO is 
opgesteld de situatie beoordeeld. Aan de hand hiervan is geconcludeerd dat binnen de inrichting een 
aanvaardbaar risico wordt bereikt. De voorschriften in de bestaande vergunning worden met deze be-
schikking ingetrokken en vervangen door de voorschriften zoals die bij deze beschikking zijn gevoegd. 
 
5.3.5. Bodembelastingonderzoek 
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico 
nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een bodembe-
lastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activitei-
ten en de aldaar gebruikte stoffen. 
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand 
aan, of zo spoedig mogelijk na de start van de desbetreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind-
situatie bodemonderzoek na het beëindigen van de desbetreffende activiteit.  
Het nulsituatieonderzoek moet tenminste duidelijkheid verstrekken over: 
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stof-

fen en de locale grondwaterstroming;  
- de wijze waarop de desbetreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en ge-

analyseerd;  
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties. 
 
De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de be-
oordeling of ten gevolge van de desbetreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en 
of bodemherstel nodig is. Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de 
Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit 
bodemkwaliteit.  
 
Voor de locatie van de vergistingsinstallatie is, zoals in de aanvraag staat vermeld, een bodemonder-
zoek uitgevoerd (verkennend bodemonderzoek, nr. B02033.000167, Arcadis 2010). De voor dit on-
derzoek noodzakelijke werkzaamheden, zoals vermeld in de Regeling bodemkwaliteit, zijn uitgevoerd 
door Arcadis. Dit is een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de 
kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar. Deze onderzoeken van 
28 mei 2010 geven ons overigens geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen en 
beschouwen wij daarom als nulsituatieonderzoek. 
 
De voorschriften met betrekking tot het bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie en de herstel-
plicht bij geconstateerde verontreiniging, zijn op grond van artikel 8.13 van de Wm gesteld en blijven 
drie jaar van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken. 
 
5.4. Energie 
Ten gevolge van de wijziging van de inrichting zal het elektriciteitsverbruik van de inrichting met ca. 
850.000 kWh per jaar toenemen. Daar staat tegenover dat door het met hulp van een warmtekracht-
installatie (WKK) verstromen van het door de slibvergisting gegenereerde biogas, jaarlijks ca. 5 mil-
joen kWh zal worden opgewekt. De bij het met de WKK verstromen van het biogas vrijkomende warm-
te zal benut worden voor de verwarming van de slibvergisting, de anammoxreactor en gebouwen. 
Eventueel resterende warmte zal worden weggekoeld met behulp van effluent van de RWZI of met 
behulp van een koelinstallatie. 
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Overeenkomstig de BREF Energie-efficiëntie is het BBT om zoveel mogelijk vrijkomende warmte nut-
tig toe te passen. De gekozen opzet biedt hier de mogelijkheden toe. Teneinde de warmtestromen op 
elkaar af te stemmen en de nuttige toepassing van warmte te optimaliseren, moet een jaar na inwer-
kingstelling van de slibvergisting met WKK en verwarmingsketel een energiescan worden uitgevoerd. 
Aan de vergunning worden voorschriften verbonden die een voldoende energetisch rendement moe-
ten waarborgen en een registratie die de controle daarop mogelijk maakt.  
Voorts neemt het waterschap Reest en Wieden met de betrokken RWZI’s deel aan de Meerjarenaf-
spraak Energie-efficiency 3 (MJA3). Op basis van dit convenant moet iedere vier jaar een energie-
efficiencyplan (EEP) worden opgesteld met mogelijke energiebesparende maatregelen waarmee aan 
het einde van de convenantperiode in 2020 20% energie moet zijn bespaard. Op basis van het vige-
rende EEP wordt de slibvergisting met WKK gerealiseerd. Hiermee is gewaarborgd dat blijvend aan 
BBT wordt voldaan. 
 
Uit oogpunt van het verantwoord opwekken en toepassen van energie zien wij geen belemmering de 
gevraagde vergunning te verlenen. 
 
5.5. Externe veiligheid  
 
5.5.1. Het kader voor externe veiligheid 
Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving 
(mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het 
gebruik van gevaarlijke stoffen. Zoals in het NMP4 (Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de 
basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer: 
- op een bepaalde plaats een daar aanwezig individu geen hogere kans op overlijden heeft dan 

maatschappelijk is geaccepteerd (het plaatsgebonden risico, voorheen individueel risico); 
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groeps-

risico). 
Het plaatsgebonden risico is een maatstaf voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in de om-
geving van een risicovolle activiteit verblijven. Het groepsrisico voegt daar als maatstaf aan toe de 
verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans 
op dat ongeval. 
Het plaatsgebonden risico is de kans dat zich op een bepaalde plaats over een periode van één jaar 
een dodelijk ongeluk voordoet, als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, indien zich 
op die plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden. 
De gehanteerde norm voor het plaatsgebonden risico in Nederland is in beginsel 10*10-6 per jaar 
(d.w.z. een kans van één op de miljoen per jaar). Deze norm is opgenomen in het Besluit externe vei-
ligheid inrichtingen (Bevi). 
 
De activiteiten binnen de inrichting vallen overigens niet onder het Bevi. Bij de beoordeling van het ex-
terne veiligheidsrisico wordt echter wel aansluiting gezocht bij het Bevi. 
In de inrichting zijn de volgende stoffen aanwezig: 
- Navergister met biogasopslag; 
 
Daarnaast kan waterstofsulfide (H2S) worden gevormd in de diverse deelprocessen. 
De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte (gevaarlijke) stoffen zoals opgenomen in de 
aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving. 
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5.5.2. Beoordeling externe veiligheid 
De opslag van biogas hebben wij getoetst aan een door het RIVM opgestelde document "Effect- en 
risicoafstanden bij de opslag van biogas" (2008). Dit document geeft (indicatief) de resultaten weer 
van de berekening van de effectafstanden en het plaatsgebonden risico (PR10-6-contour) die horen bij 
de opslag van biogas. Bij een opslag van 1.500 m3 biogas ligt de 10-6-contour op 45 meter. De 10-6-
contour ligt voor een deel buiten de grens van de inrichting. Binnen dit gebied bevinden zich geen 
kwetsbare objecten. De situatie is daarmee vergunbaar. 
 
De navergister is uitgerust met H2S-detectie. H2S is onder bepaalde omstandigheden explosief. De 
vrijkomende en afgezogen lucht (inclusief H2S) wordt gereinigd in een gaswasser en actief koolfilter.  
 
Wij hebben het aspect externe veiligheid beoordeeld. Bij het stellen van voorschriften hebben wij met 
het bovenstaande rekening gehouden. Met betrekking tot het aspect externe veiligheid wordt hiermee 
voldaan aan het gestelde toetsingkader en BBT. 
 
5.5.3. Gasexplosie 
Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brand-
baar gas (verdampte vluchtige vloeistof) én zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij RWZI Echten be-
staat in en nabij de vergister door de aanwezigheid van brandbaar gas de kans dat dit gas tot ont-
branding of ontsteking wordt gebracht. 
 
De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn vanaf 1 juli 2003 
verankerd in de Arbo-wet en het Arbo-besluit. Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met 
name om het explosieveiligheidsdocument, de RI&E voor de onderdelen gas- en stofontploffing, en de 
gevarenzone-indeling. De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie. Er zijn geen externe ge-
volgen te verwachten (zie ook 5.5.2). Om deze reden worden ten aanzien van gasontploffingsgevaar 
geen voorschriften aan deze vergunning verbonden. 
 
5.5.4. (Intern) bedrijfsnoodplan 
In de nieuwe Arbowetgeving (1 januari 2007) is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van 
artikel 2.5 c van het Arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit  
artikel is het bedrijf ook verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien 
gewenst door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0 c van de Arbo-
regeling is geregeld wat er tenminste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar bij-
lage II van de regeling). Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan 
geen voorschriften aan deze vergunning verbonden. 
 
5.5.5. PGS voor opslag gevaarlijke stoffen 
Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Ge-
vaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt 
gerealiseerd. 
In de huidige vergunning wordt nog verwezen naar verouderde CPR richtlijnen. Met deze beschikking 
worden deze voorschriften ingetrokken en vervangen door de relevante onderdelen uit PGS richtlij-
nen. Het gaat hier om de opslag in bovengrondse tanks (PGS 30), de opslag in emballage (PGS 15) 
en de opslag van gasflessen. Aangezien de CPR 9-6 ongewijzigd is overgegaan in PGS 30 zijn bij de-
ze dezelfde voorschriften overgenomen. Met betrekking tot opslag in emballage en gasflessen is ver-
wezen naar PGS 15. 
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5.6. Geluid en trillingen 
 
5.6.1. Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten van de RWZI Echten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze 
geluidsemissie wordt vooral bepaald door stationaire bronnen zoals overstorts, afzuigingen, blower-
installaties,uitlaten van het warmtekrachtgebouw en beluchters.  
De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in het  
rapport: het "Akoestisch onderzoek vergisting RWZI Echten" van 28 september 2010, dat bij de aan-
vraag is gevoegd. In dit akoestisch onderzoek is de geluiduitstraling van de gehele inrichting inzichte-
lijk gemaakt. 
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waar-
bij de inrichting volledig gebruikmaakt van de vergunde capaciteit in de desbetreffende beoordelings-
periode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder 
als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
5.6.2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
De RWZI Echten ligt op het gezoneerde industrieterrein "RWZI Echten" in de gemeente Hoogeveen. 
De geluidzone is vastgesteld door de Kroon op 15 mei 1987.  
Bij de beoordeling van de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor het ge-
zoneerde industrieterrein in acht. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt dat de etmaalwaarde van 
het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag be-
dragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. De RWZI Echten is de enige inrichting op het gezoneerde indus-
trieterrein. Het betreft hier een bestaande situatie.  
Binnen de zone zijn 3 woningen gelegen. Voor deze woningen, Nijstad 5, 6 en 9 gelegen binnen de 
zone maar buiten het industrieterrein geldt een grenswaarde van 55 dB(A).  
 
De geluidsbelasting van de inrichting bedraagt ten hoogste 49,5 dB(A) op de zonegrens. De grens-
waarde van 50 dB(A) wordt dus in acht genomen.  
 
De geluidsbelasting van de inrichting bedraagt op de hoogst belaste woning, Nijstad 5, ten hoogste 55 
dB(A). De grenswaarde van 55 dB(A) wordt dus in acht genomen.  
 
Er zijn geen bronnen die een onnodige geluidsemissie veroorzaken. De inrichting neemt maatregelen 
om de geluidsemissie te beperken: het bronvermogen van de WKK wordt beperkt. Voor het aspect ge-
luid wordt voldaan aan de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken. 
 
5.6.3. Maximaal geluidsniveau (LAmax) 
De inrichting veroorzaakt alleen in de dagperiode piekgeluiden door (vracht)verkeer, optrekken, rem-
men, aanstoten en dergelijke. In de avond- en nachtperiode zijn alleen continue bronnen in werking. 
Uit het rekenmodel kan worden afgeleid dat het maximale geluidsniveau LAmax bij de meest nabijge-
legen woning ten hoogste circa 51 dB(A) bedraagt.  
 
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het 
voorkomen van maximale geluidsniveaus bij woningen die meer dan 10 dB boven het aanwezige 
equivalente niveau uitkomen. Een overschrijding van de streefwaarde is mogelijk tot de grenswaarde 
van 70 dB(A) voor de dagperiode.  
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Het totale equivalente geluidsniveau (RWZI, verkeer en andere geluiden) zal in de dagperiode bij de 
woningen circa 45 dB(A) bedragen. Als streefwaarde voor het LAmax kan daarom 55 dB(A) in de 
dagperiode worden aangehouden.  
 
Met een LAmax van circa 51 dB(A) wordt ruimschoots aan de streefwaarde voldaan. Omdat het op-
tredende LAmax ver onder de streefwaarde ligt, achten wij het niet zinvol om het LAmax in een voor-
schrift vast te leggen.  
 
5.6.4. Indirecte hinder 
Indirecte hinder is de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewegingen van en naar 
de inrichting, 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 Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. 
 
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag 
echter bij vergunningverlening Wet milieubeheer niet worden getoetst aan de in de circulaire genoem-
de grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een ge-
zoneerd industrieterrein worden doorkruist. De verkeersaantrekkende werking behoeft daarom niet te 
worden getoetst conform de jurisprudentie (o.a. 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 geluidhinder 
door transportbewegingen te voorkomen dan wel te beperken.  
 
Van en naar de RWZI Echten vinden volgens de aanvraag 17 vrachtauto’s (heen of terug) en een 
aantal bewegingen van personenauto’s plaats in de dagperiode. Omdat het aantal transporten zeer 
beperkt is, zien wij geen aanleiding voor het stellen van middelvoorschriften. 
 
5.6.5. Trillingen 
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmin-
gen is trillingshinder niet te verwachten. De situatie wijzigt niet ten opzichte van de bestaande situatie. 
Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig 
hierover voorschriften op te nemen. 
 
5.6.6. Intrekken vigerende geluidvoorschriften  
Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd waarin de gehele inrichting akoestisch inzichte-
lijk is gemaakt. Daaruit kan worden afgeleid dat de aanvrager verzoekt om de vigerende geluidvoor-
schriften in te trekken. Het betreft de geluidvoorschriften behorend bij de vigerende vergunning d.d.  
15 augustus 2005, kenmerk MB/A3/2005001010 (voorschrift 4.1.1, 4.1.2 en 4.2.1). De bij dit besluit 
behorende geluidvoorschriften betreffen dan ook de gehele inrichting. 
 
5.6.7. Conclusies 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie  
milieuhygiënisch aanvaardbaar.  
 
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld voor de 
geluidsbelasting op beoordelingspunten op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is 
overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte met inachtneming van de hiervoren genoemde maatre-
gelen. 



 14 

 
De akoestische onderzoeken maken geen deel uit van de vergunning, vanwege de flexibiliteit van de 
vergunning. De noodzakelijke maatregelen worden wel door middel van voorschrift 4.2.2 aan deze 
vergunning verbonden. 
 
5.7. Geur 
Vanuit een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt geur geëmitteerd, verschillende onderdelen van de in-
stallatie zijn hier in mindere of meerde mate bepalend. 
 
5.7.1. Toetsingskader 
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 emissie Richtlijn (NeR) is toegevoegd. In deze brief zijn de volgen-
de beleidslijnen verwoord: 
- indien er geen hinder is, zijn geen maatregelen nodig; 
- indien er wel hinder is, moeten de beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast; 
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 
 
In de NeR zijn, naast algemeen beleid voor emissies (waaronder geur), voor diverse bedrijfstakken 
specifieke bijzondere regelingen opgenomen. In de bijzondere regeling 3.3/G3 "Rioolwaterzuiverings-
installaties" zijn voor alle geurbronnen geuremissiekentallen opgenomen waarmee de totale geur-
emissie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie kan worden berekend. Daarnaast is in de bijzondere 
regeling het volgende toetsingskader opgenomen: 
Ter plaatse van de aaneengesloten woonbebouwing, lintbebouwing of andere geurgevoelige objecten 
dienen de volgende waarden als maximale immissieconcentraties te worden aangehouden: 
- 1 ge/m3 als 98-percentiel voor nieuwe situaties; 
- 3 ge/m3 als 98-percentiel voor bestaande situaties. 
 
Ter plaatse van verspreid liggende woonbebouwing en woningen op industrieterreinen dienen de 
volgende waarden als maximale immissieconcentraties te worden aangehouden: 
- 2 ge/m3 als 98-percentiel voor nieuwe situaties; 
- 7 ge/m3 als 98-percentiel in bestaande situaties. 
 
In de vigerende vergunning is opgenomen dat de geuremissie vanwege de inrichting de 3 respectieve-
lijk 7 ge/m3 bepaald als uurgemiddelde concentratie, op de in de aanvraag aangegeven punten, niet 
meer dan 2 procent van de tijd (98-percentiel) mag worden overschreden. Tevens is daarin vastge-
legd dat  
de geuremissie niet meer mag bedragen dan 132 miljoen geureenheden per uur. Hiermee werd vol-
daan aan het toetsingskader van de NeR voor bestaande situaties van 3 ge/m3 voor aaneengesloten 
woonbebouwing en 7 ge/m3 voor verspreid liggende woonbebouwing. 
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5.7.2. Toetsing 
De RWZI wordt uitgebreid met een slibverwerkingslijn die bestaat uit een slibroostergoedverwijdering, 
een slibvergistingsinstallatie met WKK en een MAP-reactor. De lucht van de MAP-reactor en de lucht 
van het gebouw waar de roostergoedverwijdering staat opgesteld, wordt afgezogen en behandeld met 
de reeds aanwezige compost/lavafilters die daartoe zullen worden uitgebreid. Bij de slibvergisting 
komt geen geur vrij. Gas dat niet in de WKK kan worden verbrand zal door middel van een fakkel-
installatie worden verbrand. Als de nieuwe slibverwerking functioneert zullen de sliblagunes uiterlijk 
eind 2012 buiten gebruik worden gesteld. De bestaande geuremissie van maximaal 132 miljoen geur-
eenheden per uur zal dan afnemen tot maximaal 70 miljoen geureenheden per uur. Dit is in de aan-
vraag met behulp van de geuremissiekentallen uit de bijzondere regeling voor rioolwaterzuiverings-
installatie bepaald. In de vergunningaanvraag is tevens weergegeven wat de geurcontouren zullen zijn 
ten gevolge van deze emissie. 
In de bestaande situatie wordt reeds voldaan aan het geschetste toetsingskader, dat zal in de toe-
komstige situatie ook zo zijn.  
 
Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden om aan de gestelde geurnormen te voldoen.  
 
5.7.3. Conclusie 
Ter beperking van de geuremissie worden binnen de inrichting de beste beschikbare technieken toe-
gepast. Daarmee wordt bewerkstelligd dat in de omgeving van de rioolwaterzuiveringsinstallatie  
sprake is van een acceptabel geurhinderniveau. 
Uit oogpunt van geur bestaat geen belemmering de gevraagde vergunning te verlenen. 
 
5.8. Lucht 
 
5.8.1. Toetsingskader 
Het bij de vergisting gegenereerde gas wordt verbrand in zuigermotoren. Op de emissie van de gas-
motoren is het regiem van het Besluit Emissies Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) rechtstreeks 
werkend. In het BEMS zijn voor stikstofoxiden (NOx) en voor zwaveldioxide (SO2) emissie-eisen op-
genomen. Het BEMS stelt tevens eisen aan het onderhoud en afstelling van de motor waardoor de 
emissie van koolmonoxide en koolwaterstoffen minimaal zal zijn. 
Ten aanzien van de verwarmingsketel zijn ingevolge het BEMS geen emissie-eisen van toepassing 
maar wel de eisen ten aanzien van afstelling en onderhoud. Hiermee wordt de emissie op een mini-
maal niveau gehouden. 
 
5.8.2. Conclusie 
Ten aanzien van emissies naar de lucht wordt voldaan aan BBT. Uit oogpunt van emissies naar de 
lucht bestaat geen belemmering de gevraagde vergunning te verlenen.  
 
5.9. Luchtkwaliteit 
 
5.9.1. Toetsingskader 
Ingevolge de Wet milieubeheer worden eisen gesteld aan concentraties van stoffen in de buitenlucht. 
Met name de eisen ten aanzien van stikstofdioxide en fijn stof zijn relevant in Nederland omdat de 
concentraties van deze stoffen in de buitenlucht relatief hoog zijn. 
In bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitsnormen vastgelegd. Voor NO2 geldt een norm 
van 40 µg/m3 jaargemiddeld en voor fijn stof geldt ook een jaargemiddelde norm van 40 µg/m3. Te-
vens geldt voor fijn stof dat de daggemiddelde concentratie van 50 µg/m3 niet meer dan 35 maal per 
jaar mag worden overschreden. 
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5.9.2. Conclusie 
Blijkens het bij de aanvraag gevoegde luchtkwaliteitsonderzoek wordt ook met de bijdrage door emis-
sies vanuit de inrichting voldaan aan de luchtkwaliteitsgrenswaarden voor genoemde stoffen. 
Uit oogpunt van luchtkwaliteit bestaat geen belemmering de gevraagde vergunning te verlenen. 
 
5.10. Verruimde reikwijdte 
 
5.10.1. Preventie 
Een belangrijk onderdeel van de Wet milieubeheer is de "verruimde reikwijdte". Dit betekent onder 
meer dat de aspecten watergebruik en vervoer in de Wm-vergunning moeten worden meegenomen. 
Daarvoor zijn in de Handreiking "Wegen naar preventie voor bedrijven" handvatten gegeven. Op basis 
daarvan zijn in deze vergunning voornoemde aspecten beoordeeld, met inachtneming van de per as-
pect vastgestelde relevantiecriteria. 
 
5.10.2. Waterverbruik 
De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt 
dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wet milieubeheer. Het gebruik van drinkwater als 
proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaal-
de kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel moge-
lijk worden voorkomen. 
 
Het drinkwaterverbruik van de vergistingsinstallatie bedraagt ca. 100 m3 per jaar. 
Het richtinggevend relevantiecriterium voor waterbesparing is een verbruik van meer dan 5.000 m3 op 
jaarbasis. 
 
Er is geen sprake van overschrijding van het relevantiecriterium zoals wij die voor het drinkwaterver-
bruik hebben gesteld. Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschrif-
ten met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen. 
 
5.10.3. Verkeer en vervoer 
In de vergunningaanvraag zijn de verwachte transportbewegingen weergegeven. Daaruit blijkt dat 
grond- en hulpstoffen hoofdzakelijk worden aangevoerd per vrachtwagen. Afvalstoffen en producten 
worden hoofdzakelijk afgevoerd per vrachtwagen. Per jaar worden naar schatting 500.000 transport-
kilometers gemaakt, waarvan geen sprake is van eigen vervoerders. 
 
Wij achten echter het aspect vervoer door medewerkers pas relevant bij meer dan 500 werknemers, 
als tegelijk niet aannemelijk is dat de inrichting alle maatregelen heeft getroffen om de nadelige gevol-
gen van vervoer voor het milieu tegen te gaan. 
 
Gezien de reden van transport (aanvoer voor vergisting en afvoer voor compostering) de herkomst (uit 
de zuivering in eigen beheer) en de getroffen maatregelen (vergisting en ontwatering) zijn wij van me-
ning dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot vervoersmanagement in 
de vergunning op te nemen. 
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5.11. Overige aspecten 
 
5.11.1. Artikel 8.12b van de Wet milieubeheer 
 
Bijzondere bedrijfsomstandigheden en ongevallen 
Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kun-
nen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbe-
eindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden en ongevallen (artikel 8.12b, sub f en g, van 
de Wm) zijn in de vigerende vergunning reeds voorschriften opgenomen, deze zijn ook van toepas-
sing op de veranderingen. 
 
Bedrijfsbeëindiging 
Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de 
inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te be-
perken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie (arti-
kel 8.12b, sub h van de Wm), zijn conform paragraaf 5.3.5 van deze vergunning voorschriften opge-
nomen met betrekking op bodemmonitoring. Deze voorschriften blijven gedurende 3 jaar nadat de 
Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren, in werking. 
 
5.11.2. REACH 
De nieuwe Europese REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) Verorde-
ning (EC) 1907/2006 vervangt stapsgewijs de huidige Europese richtlijnen en verordeningen over stof-
fen. Per 1 juli 2007 is REACH in werking getreden en is het grootste deel van de Wet milieugevaarlijke 
stoffen (Wms) vervallen.  
 
REACH werkt rechtstreeks. Voor een deel van de op grond van REACH geregistreerde stoffen be-
staat er een autorisatieplicht. Deze stoffen mogen niet zonder meer worden gebruikt. 
 
Uit de aanvraag blijkt dat er binnen de inrichting geen stoffen worden geproduceerd, gebruikt en/of 
geëmitteerd waarop REACH van toepassing is. 
 
In het kader van deze vergunning is door ons nagegaan of er sprake is van een autorisatieplicht of re-
stricties en of aan bepaalde specifieke stoffen die de inrichting produceert, gebruikt of emitteert, op 
grond van REACH in de toekomst een autorisatie of restrictie verbonden kan zijn. Bij het opstellen van 
de voorschriften hebben wij rekening gehouden met REACH. De inrichting moet voldoen aan de ver-
plichtingen uit REACH. 
 
 
6. PROEVEN 

6.1.1. Proefnemingen met producten en procesvoering 
Voor veel inrichtingen is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een veel-
vuldig terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of -ontwikkeling gedaan. 
Dergelijke ontwikkelingen dragen veelal ook bij aan een vermindering van de belasting van het milieu. 
Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak van essentieel belang om 
op bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan informa-
tie worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in product of proces en om 
inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties.  
Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van maximaal zes maan-
den). Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie 
te kunnen vergaren. 
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In de aanvraag heeft aanvraagster aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst 
proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan 
randvoorwaarden moeten worden gesteld en moeten proefnemingen ruim voor aanvang (minimaal 
zes weken) bij ons voor toestemming worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgeno-
men. Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd. 
De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze ver-
gunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons. 
Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de resultaten 
daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden bezien in hoeverre daartoe een pro-
cedure op grond van de Wm zal moeten worden doorlopen. 
 
 
7. TERMIJN VAN DE VERGUNNING 

Vergunningtermijn Wm-vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mochten 
(behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) onder het regime 
van de Wet milieubeheer zoals deze luidde tot 1 oktober 2010, slechts worden verleend voor een ter-
mijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, artikel 8.17, tweede lid). Die termijn is evenwel krachtens over-
gangsrecht (Invoeringswet Wabo) komen te vervallen, zodat de gevraagde vergunning nu voor onbe-
paalde tijd kan worden verleend. Dit geld ook voor de onderliggende vergunning. 
 
 
8. BESLISSING 

Gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en op hetgeen hier-
voor is overwogen, 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
- de door het waterschap Reest en Wieden aangevraagde Wm-vergunning voor het veranderen 

van de inrichting als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wm voor onbepaalde 
termijn te verlenen gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking; 
 

- dat de bij dit besluit behorende aanvraag, exclusief de bijlagen en figuren, deel uitmaakt van 
deze beschikking voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen; 
 

- dat de voorschriften behorende bij ons besluit van 8 augustus 2005, kenmerk 
MB/A3/2005001010, ook voor deze veranderingen gelden tenzij de voorschriften en beperkin-
gen bij dit besluit anderszins bepalen; 
 

- aan deze Wm-vergunning de voorschriften te verbinden, zoals die in de bijlage bij dit besluit 
zijn opgenomen; 
 

- dat de voorschriften met betrekking tot geluid (voorschrift 4.1.1, 4.1.2 en 4.2.1), bodembe-
schermende voorzieningen (5.1.1 tot en met 5.1.7), bedrijfsriolering (5.2.1 tot en met 5.2.3), 
controle (5.3.1 en 5.3.2), opslag in bovengrondse tanks (10.3.2, 10.3.4 en 10.3.5) Opslag ge-
vaarlijke stoffen (10.5.1 en 10.5.2) en gasflessen (10.8.1 tot en met 10.8.5) uit ons besluit van 
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8 augustus 2005, kenmerk MB/A3/2005001010, worden ingetrokken; 
 

- dat de voorschriften met betrekking tot bodem (hoofdstuk 2), opslag (hoofdstuk 3) en geluid 
(hoofdstuk 4) uit de bijlage bij dit besluit, van toepassing zijn op alle activiteiten binnen de in-
richting; 

 
- dat de voorschriften 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3 uit de bijlage van dit besluit gedurende 3 jaar nadat 

de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren, in werking blijven; 
 

- toe te staan dat, zuiveringsslib van communale zuiveringen met een koolstofbron worden ge-
mengd. 

 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens dezen, 
 
 
 
 
dr. P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
tk/re/coll. 
 
Het origineel van dit besluit verzenden aan het waterschap Reest en Wieden, t.a.v. de heer  
R. Dijsselhof, Postbus 120, 7940 AC Meppel. 
 
Afschrift aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen, Postbus 20000,  

7900 PA Hoogeveen 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden, Postbus 120, 7940 AC Meppel 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen 
- IMD BV, t.a.v. de heer T. Dekker, Postbus 4134, 7320 AC Apeldoorn 
 
 
NB: Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de da g van bekendmaking beroep worden 
ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van d e Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage. Het beroep kan overeenkomstig het be paalde in artikel 8:1 juncto art 7:1 van de 
Awb worden ingesteld door belanghebbenden die tijdi g hun zienswijze over het ontwerpbesluit 
naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben 
gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worde n verweten of door belanghebbenden die 
zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzic hte van het ontwerpbesluit. Griffierechten 
zijn hiervoor verschuldigd. 
Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan o ok om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Griffierec hten zijn hiervoor verschuldigd.  


