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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 15 februari 2011
Nr. 2011-07440/7, IWV
Zaaknummer 302263
verzonden: 2 1 *^EB 2011

Beschikken hierbij op de aanvraag van Smit Kwekerijen B.V. om een veranderingsvergunning op grond van
de Wet milieubeheer.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 30 september 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Smit Kwekerijen BV voor een vergunning
ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het uitbreiden van de inrichting met onder andere een
(co-)vergistingsinstallatie met wkk-installaties en digestaatbewerkingsinstallatie, het vloeistofdicht uitvoeren
van de vloer van de tankplaats c.q. wasplaats en de realisatie van een opslagplaats t.b.v. eigen potgrond en
plantenresten. In paragaaf 1.4 van deze vergunning wordt nader ingegaan op de voorgenomen
uitbreidingen.
De aanvraag is op 22 november 2010, kenmerk 6101139.B02, door de aanvrager aangevuld. Op punten
waar de aanvullingen afwijken van de oorspronkelijke aanvraag, zijn de aanvullingen leidend voor de
beoordeling van het aangevraagde initiatief.
De inrichting is gelegen aan de Siepweg 4, Siepweg 7, Langewijk 5 en Veenweg 1 te Sappemeer, kadastraal
bekend gemeente Slochteren, sectie P nummer 21363 (ged.) en Sappemeer, sectie K, nummers 572, 616,
633, 634, 635, 649, 650, 651, 652, 653, 682, 683, 685, 687, 695 (ged.), 697 en 707 (ged.).
Met inachtneming van de aangevraagde uitbreidingen valt de inrichting onder de volgende categorieën van
bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb):
1.1c: inrichtingen waar een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van
brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk thermisch vermogen groter dan

130 kW;

7.1a: inrichtingen voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige
organische meststoffen;
9.1f: inrichtingen voor het telen, behandelen, verhandelen, opslaan of overslaan van
landbouwproducten;
28.4a sub 6: andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige
afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m^ of meer;
28.4c sub 1: het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten,
agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of
thermisch behandelen - anders dan verbranden - van van buiten de inrichting afkomstige
huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van
15*10^ kg per jaar of meer.
Op grond van de categorieën 28.4a sub 6 en 28.4c sub 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting is een revisievergunning Wet milieubeheer (d.d. 8 juli 2009, nr. 09-01) van kracht. Deze
vergunning is afgegeven door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
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1.3
Achtergrond aanvrager
Smit Kwekerijen is een glastuinbouwbedrijf/potplantenkwekerij, welke is gespecialiseerd in met name de teelt
van exotische planten en siergewassen zoals orchideeën. De inrichting bestaat uit meerdere locaties, welke
zijn gelegen aan de Siepweg 4, Siepweg 7, Veenweg 1 en Langewijk 5 te Sappemeer. Binnen de inrichting
worden, door middel van een grotendeels geautomatiseerd proces, potplanten opgekweekt, verpakt en
verladen. De aan het kweken gerelateerde activiteiten/werkzaamheden wijzigen vrijwel niet ten opzichte van
de huidig vergunde situatie.
De dichtstbijzijnde woning van derden (woning Siepweg 5) is gelegen op circa 80 meter afstand van de
grens van het terrein aan de Siepweg 7, doch op ruim 200 meter van de te realiseren vergistingsinstallatie.
In westelijke en noordelijke richting liggen overige woningen van derden op ten minste 470 meter afstand
van de terreingrens. In oostelijke richting bevinden zich geen woningen van derden in de nabijheid van het
betrokken deel van de Inrichting.
1.4
Beschrijving van de veranderingen
De voornaamste uitbreiding van de inrichting betreft de realisatie van een (co-) vergistingsinstallatie aan de
Siepweg 7 te Sappemeer. De nieuwbouw omvat onder andere de realisatie van een vergistingsinstallatie,
toevoersystemen voor te vergisten mest en organische stoffen, een ZeaGasreactor t.b.v. hygiënisatie/
pasteurisatie van co-producten, een bedrijfsloods, sleufsilo's en opslagsilo's voor vaste en vloeibare
'positieve lijst' stoffen, een weegbrug, een nieuwe wkk-motor van ± 1 MWe, een unit om biogas op te werken
tot groen gas, een digestaatbewerkingsinstallatie met luchtwassysteem en een installatie voor ultrafiltratie en
omgekeerde osmose (UF/RO-installatie). Voornoemde veranderingen zijn uitgebreid beschreven in
paragraaf 3.4 van de aanvraag.
Het te vergisten materiaal in de vergistingsinstallatie bestaat uit dierlijke mest en overige biomassastromen
van de zgn. positieve lijst. In deze installatie wordt op jaarbasis circa 19.000 ton dierlijke mest en circa
17.000 ton aangevoerde biomassa vergist (= totaal maximaal 36.000 ton/jaar). Het geproduceerde biogas
wordt gebruikt als brandstof voor de gasmotoren van de wkk-installaties of opgewerkt tot 'groen gas'.
Uit de gevormde digestaat worden door middel van een digestaatbewerkingsinstallatie vaste en vloeibare
(mest-)stoffen geproduceerd. De geproduceerde vaste fractie kan eveneens als brandstof voor verdere
energieconversie worden afgezet.
Voor de overige locaties aan de Siepweg 4, Veenweg 1, Langewijk 5 en het perceel tussen de locaties
Veenweg 1 en Langewijk 5, geldt dat sprake Is van enkele kleine wijzigingen/veranderingen. Per locatie
worden de volgende veranderingen aangevraagd:
Siepweg 4: Met de vigerende vergunning is ten oosten van de expeditieruimte een sociale
ruimte/kantoor vergund. Deze komt te vervallen doch er wordt een nieuw kantoor gerealiseerd direct
ten noorden van de expeditieafdeling;
Veenweg 1: De tankplaats wordt voorzien van een gecertificeerde vloeistofdichte vloer en gaat tevens
gebruikt worden als wasplaats voor voertuigen (hoge druk reiniger);
Lanoewiik 5: De aardgasgestookte ketelinstallatie is begin 2010 buiten werking gesteld. Deze locatie
wordt nu middels een ondergrondse leiding vanaf de locatie Siepweg 4/Veenweg 1 voorzien van CO2.
Verwarming van deze locatie vindt plaats m.b.v. de reeds vergunde wkk-installatie (op aardgas);
Perceel tussen Veenweg 1 en Langewijk 5: Op dit perceel wordt een verharde opslag- en
compostplaats voor gebruikte potgrond/teeltaarde vermengd met plantenresten uit de kwekerij
aangevraagd. Het ontstane product kan opnieuw worden gebruikt binnen de kwekerij of worden
afgezet als structuurverbeteraar.
De werkzaamheden binnen de inrichting vinden in de representatieve bedrijfssituatie plaats tussen 05.00 en
23.00 uur. De vergistingsinstallatie, digestaatbewerkingsinstallatie in de bedrijfsloods en de motoren van de
wkk-installaties zullen continu in bedrijf zijn (24 uur per etmaal, 7 dagen per week). Gedurende de
oogstperiode van maïs vinden extra vervoersbewegingen plaats door tractoren met silagewagens. De
aangevoerde maïs wordt met eigen materieel in de sleufsilo's ingekuild. Deze afwijkende situatie komt ten
hoogste 12 dagen per jaar voor.
2.

PROCEDURE

2.1
Overgangsrecht
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in werking getreden. Voor
aanvragen om vergunning die zijn ingediend voor deze datum blijft het oude recht van toepassing zoals dat
gold vóór het moment van de inwerkingtreding van de WABO. Dit betekent dat deze vergunningprocedure
wordt afgehandeld overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in de Wm en overige van toepassing zijnde
wetgeving, zoals die golden vóór 1 oktober 2010. Na het onherroepelijk worden van deze Wm-vergunning
wordt deze vergunning - overeenkomstig artikel 1.2 Invoeringswet van de WABO - gelijkgesteld met een
omgevingsvergunning voor de betrokken activiteiten.
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2.2
Algemeen
Wij hebben voor de voorbereiding van de beschikking afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
De aanvraag om een uitbreidingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer is op 30 september 2010,
in opdracht van Smit Kwekerijen BV te Sappemeer, ingediend door WNP raadgevende ingenieurs te
Groningen. WNP raadgevende ingenieurs is hiertoe gemachtigd door de aanvrager. Wij hebben de
ontvangst van bovengenoemde aanvraag op 5 oktober 2010 schriftelijk bevestigd aan WNP raadgevende
ingenieurs.
Smit Kwekerijen heeft in eerste instantie onvoldoende gegevens en bescheiden verstrekt voor de
beoordeling van de aanvraag en de voorbereiding van de beschikking. Met inachtneming van artikel 4.5 van
de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de aanvrager per brief van 25 oktober 2010 in de gelegenheid
gesteld de aanvraag aan te vullen, waarbij de behandeling van de aanvraag is opgeschort.
Op 22 november 2010 is de aanvraag aangevuld. Na ontvangst van de ontbrekende gegevens is de
voorbereidingsperiode weer gestart. De gegevens maken onderdeel uit van de aanvraag en zijn
meegenomen in de totstandkoming van dit besluit.
Nadat de aanvullingen op de aanvraag zijn ontvangen, is op 24 november 2010 een exemplaar van de
aanvraag met aanvullingen, ten behoeve van de advisering inzake indirecte lozingen, doorgezonden aan het
Waterschap Hunze en Aa's.
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag, de aanvullingen en de overige van belang
zijnde stukken, waaronder het informatieblad verzonden aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer, de
gemeente Slochteren, Hulpverleningsdienst Groningen, het Waterschap Hunze en Aa's en de Nederlandse
Aardolie Maatschappij B.V, welke als adviseurs bij deze procedure zijn betrokken.
Hierna is de aanvraag met aanvullingen ter inzage gelegd in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en op het
provinciehuis. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het
Noorden van 11 december 2010, alsmede op de website van de provincie Groningen.
Een exemplaar van de ontwerpbeschikking is tevens verzonden aan de vergunningaanvrager.
Een ieder is in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de terinzagelegging van het
ontwerp van 13 december 2010 t/m 24 januari 2011 schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren te brengen. Hierbij is tevens de mogelijkheid geboden tot het houden van
een gedachtewisseling met de aanvrager en het bevoegd gezag.
Van de terinzagelegging van het besluit van 28 februari t/m 11 april 2011 en de mogelijkheid tot het instellen
van beroep is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden van 26 februari 2011 en op de website
van de provincie Groningen.
2.3
Coördinatie
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Watervergunning ingediend, aangezien
een Watervergunning niet nodig is. Op grond van art. 8.31 heeft het Waterschap Hunze en Aa's echter,
n.a.v. ons adviesverzoek van 24 november 2010, op 30 november 2010 schriftelijk (per e-mail) advies
uitgebracht inzake de aangevraagde indirecte lozingen. Voor de inhoud hiervan verwijzen wij naar het
hoofdstuk 'Schriftelijke reacties, zienswijzen en adviezen'.
Er is sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de
Woningwet waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet worden aangevraagd.
Onderlinge afstemming en gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om de milieuvergunning en een
aanvraag om een vergunning t.b.v. het bouwen is daarom nodig. De gevraagde Wm-vergunning treedt in zijn
geheel niet in werking zolang de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen die vereist is voor (een
onderdeel van) het initiatief niet is verleend (artikel 20.8 Wm).
2.4
IVlilieueffectrapport
Ten aanzien van het oprichten van een vergistingsinstallatie is categorie D 18.2 in bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999 opgenomen, zijnde: "De oprichting van een inrichting twstemd voor het
bewerken, verwerken of vernietigen van dierlijke of overige organische meststoffen, groenafval en GFT, niet
zijnde gevaarlijke afvalstoffen. In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een inrichting met een
capaciteit van 100 ton per dag of meer".
De aangevraagde capaciteit door Smit Kwekerijen is lager dan 100 ton per dag (namelijk ± 98,5 ton per dag).
De voorgenomen veranderingen/wijzigingen zijn derhalve - met inachtneming van de aangevraagde
capaciteiten - niet aangewezen in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999
(verder Besluit m.e.r.). Ook in de provinciale milieuverordening zijn geen criteria t.a.v. het aangevraagde
initiatief opgenomen waardoor een m.e.r.-beoordelingsplicht zou gelden. Hierdoor kan worden gesteld dat de
aangevraagde veranderingen/wijzigingen noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn.
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Op 15 oktober 2009 heeft het Europese Hof van Justitie echter bepaald dat niet slechts de in het Besluit
m.e.r. opgenomen drempels bepalend zijn, maar dat ook rekening dient te worden gehouden met de criteria
van bijlage 111 van de Richtlijn 85/337/EEG oftewel de EU Richtlijn milieubeoordeling projecten. Hierbij dient
rekening te worden gehouden met de:
1.
Kenmerken van de projecten (zoals de omvang, cumulatie, gebruik natuurlijke hulpbronnen,
afvalstoffenproductie, verontreiniging en hinder alsmede risico van ongevallen);
2.
Plaats van de projecten (rekening houdend met bestaand grondgebruik, natuurlijke hulpbronnen van
het gebied en het (gebiedsafhankelijke) opnamevermogen van het natuurlijke milieu);
3.
Kenmerken van het potentiële effect (waaronder het bereik van het effect, eventuele
grensoverschrijdende effecten, waarschijnlijkheid van het effect alsmede de duur, frequentie en
omkeerbaarheid van het effect).
In bijlage 4 van de aanvraag is een nadere uitwerking op de voornoemde criteria, als gevolg van de door
Smit Kwekerijen aangevraagde uitbreidingen, opgenomen. Evenals door de aanvrager is geconcludeerd in
deze bijlage, zijn wij van mening dat de voorgenomen uitbreidingen van de activiteiten binnen de inrichting
van Smit Kwekerijen slechts een geringe Invloed op de omgeving zullen hebben. Op grond van een
beoordeling van de aangevraagde veranderingen/wijzigingen tegen het licht van de criteria als genoemd in
bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG, achten wij een m.e.r.-beoordelingprocedure niet nodig.
2.5
Schriftelijke reacties, zienswijzen en adviezen
2.5.1 Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Slochteren;
de Regionale Brandweer, Hulpverleningsdienst Groningen;
Dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's;
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V..
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is advies uitgebracht door het Waterschap Hunze en Aa's.
De strekking van dit advies in de navolgende paragraaf nader uitgewerkt.
2.5.2 Advies Waterschap Hunze en Aa's
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is op 30 november 2010 advies uitgebracht door het
Waterschap Hunze en Aa's. Het advies kan als volgt worden samengevat:
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Huishoudelijk afvalwater: Het lozen van huishoudelijk afvalwater is reeds geregeld in voorschrift 3.1 en
3.2 van de huidige vergunning.
Condenswater Wkk-installaties: de warmtekrachtkoppeling zal gemiddeld 1 liter condenswater per
verbruikte m^ gas produceren, hetgeen resulteert in een jaarlijkse afvalwaterstroom van 6.000m^.
Geadviseerd wordt om aan de vergunning een voorschrift te verbinden om de mogelijkheden te
onderzoeken om het condenswater (na afscheiding) te gaan hergebruiken als beregeningswater. Wij
hebben dit advies overgenomen hetgeen heeft geleidt tot opname van voorschift 4.3.1 in de
vergunning. Voorts wordt ter bepaling of de riolering voldoende capaciteit bezit om dit water te kunnen
afvoeren, geadviseerd om contact op te nemen met de gemeente Hoogezand Sappemeer. Deze
vraag is op 30 november 2010 aan de Gemeente voorgelegd. Hieruit is naar voren gekomen dat het
huidige rioolstelsel aan de Siepweg kwantitatief al overbelast is. Oplossingen kunnen worden gezocht
in enerzijds een capaciteitsvergroting van het huidige rioolstelsel of anderzijds het voorkomen van
deze afvalwaterstromen door deze zodanig te behandelen dat deze op oppervlaktewater geloosd zou
kunnen worden of door deze afvalwaterstroom intern te hergebruiken zodat deze helemaal niet meer
geloosd hoeft te worden. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om dit afvalwater wél op riolering
te lozen, en een andere afvalwaterstroom in het bedrijf die wellicht makkelijker te hergebruiken of te
behandelen is, van de riolering af te halen. Als dit er toe zou leiden dat de totale hoeveelheid
afvalwater niet toeneemt (bij voorkeur afneemt) zou dit ook een aanvaardbare oplossing zijn. Binnen
de realisatietermijn van het initiatief Smit Kwekerijen is overleg met de Gemeente nodig om naar
oplossingen voor het extra vrijkomende afvalwater te zoeken. Het in voorschift 4.3.1 opgenomen
onderzoek tot hergebruik van afvalwater past binnen de door de Gemeente aangegeven doelstelling.
Minerale olie bevatten afvalwater: de norm voor het bepalen van het gehalte aan minerale oliën in
afvalwater dient te geschieden overeenkomstig NEN-EN-ISO 9377-2. Wij hebben dit advies
overgenomen, hetgeen heeft geleidt tot opname van voorschrift 4.1.2 in de vergunning.
Olie-afscheider: De nieuw te plaatsen olie-afscheider moet voldoen aan de NEN-EN 858-1, uitgave
juni 2002 en december 2004, en NEN-EN 858-2, uitgave februari 2003. Deze normen zijn van
toepassing op de nu aangevraagde (nog te plaatsen) olie-afscheider en zijn door ons overgenomen in
voorschrift 4.2.1 van de onderhavige beschikking.
2.5.3 Zienswijzen op de ontwerpbeschikking
Op het ontwerp van de beschikking is per brief van 18 januari 2011 een zienswijze in gebracht door de heer
B.J. Por wonende aan de Siepweg 5 te Sappemeer. In de zienswijze spreekt de indiener de bezorgdheid uit
ten aanzien van de omvang van de installatie en de vrees voor eventuele stank en geluidoverlast.
Reactie: De door de inspreker ingebrachte zorgpunten hebben nadrukkelijke aandacht gehad in de
totstandkoming van de aanvraag en in onze besluitvorming. Onze overwegingen in dezen zijn uitgebreid
beschreven in de paragrafen 3.13 en 3.15 van de vergunning.
Aangaande geluid geldt dat er een akoestisch rapport bij de aanvraag is geleverd waarin de geluidbijdrage
van de veranderingen is beoordeeld in combinatie met de reeds bestaande situatie. Hieruit is naar voren
gekomen dat er als gevolg van de uitbreiding weliswaar een marginale toename in de geluidsbelasting
optreedt, maar dat de totale geluidbelasting naar de omgeving binnen de vergunde geluidsruimte van de
onderliggende vergunning zal blijven. Er is daarom geen noodzaak gebleken om aanvullende voorschriften
ter beperking van geluidshinder in de vergunning vast te leggen.
Met betrekking tot het aspect geur is er bij de aanvraag een geurrapport gevoegd. Dit document geeft inzicht
in de aanwezige geurbronnen, de te treffen geurbeperkende maatregelen en voorzieningen en de
optredende geurbelasting naar de omgeving. Op basis van de gegevens uit dit onderzoek is geconcludeerd
dat geen sprake zal zijn van onacceptabele hinder naar de omgeving. Specifiek ten aanzien van geur
hebben wij de maximaal toegestane geurbelasting in een voorschrift vastgelegd. Bovendien hebben wij
voorschriften aan deze vergunning verbonden waarmee, indien onverhoopt toch geuroveriast optreedt of
geurklachten daar aanleiding toe geven, een nader geuronderzoek kan worden verlangd waaruit verdere
maatregelen om geuroveriast te voorkomen zullen volgen. Op voorhand zien wij geen noodzaak om
verdergaande maatregelen dan nu aangevraagd en vergund op te leggen.
Omtrent deze zienswijze is telefonisch contact opgenomen met de inspreker. Tijdens dit gesprek is een
nadere toelichting gegeven omtrent hetgeen hiervoor is aangegeven.
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3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wet
milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt
aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden
de weigeringsgronden aangegeven en in artikel 8.11 wordt onder meer bepaald dat ten minste de voor de
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. De relevante aspecten
voor deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
Wet ruimtelijke ordening
Op grond van artikel 8.10, derde lid van de Wm kunnen wij een vergunning weigeren wanneer door het
verlenen van deze vergunning strijd ontstaat met het geldende bestemmings- of inpassingsplan.
De percelen waar de aangevraagde activiteiten zullen plaatsvinden hebben op grond van het (ontwerp-)
bestemmingsplan, welke is vastgesteld op 10 juni 2010, de bestemming 'agrarisch'.
Om geen strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan voor de inrichting te laten ontstaan, heeft de
gemeente Hoogezand-Sappemeer (ambtelijk) de voorwaarde gesteld dat de door Smit Kwekerijen
aangevraagde (co-)vergistingsinstallatie aan glastuinbouw moet zijn gerelateerd en synergievoordelen
worden behaald. Het accent ligt daarbij op energieopwekking voor eigen gebruik en het benutten van de
geproduceerde restwarmte. Daarnaast geldt dat de omvang van de installatie moet zijn afgestemd op de
synergievoordelen en de ruimtelijke uitstraling moet passen bij de reeds aanwezige glastuinbouw.
Voornoemde voorwaarden vloeien voort uit het Provinciaal beleidskader mestvergisting, dat is vastgelegd in
de nota "Mestvergisting Provincie Groningen, Beleidskader en stimuleringsprogramma voor initiatiefnemers
en gemeenten".
Wij zijn van mening dat met de aangevraagde veranderingen/wijzigingen - met inachtneming van de
voorgenomen omvang van het initiatief, de ruimtelijke uitstraling en de te behalen synergievoordelen -geen
strijd ontstaat met het vigerende bestemmingsplan. De gemeente Hoogezand-Sappemeer is het bevoegde
gezag inzake de ruimtelijke inpassing.
3.3
Beste beschikbare technieken
De inrichting dient ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken
(BBT) toe te passen. Bij de bepaling van BBT dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen in
documenten die worden genoemd in de "Regeling aanwijzing BBT-documenten".
Voor industriële activiteiten of installaties die onder de reikwijdte van de Europese Richtlijn 96/61/EG inzake
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging vallen (afgekort: gpbv-installaties), moet in ieder
geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten
opgenomen BREF's. 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 inrichting.
De aangevraagde activiteiten van Smit Kwekerijen worden - met inachtneming van de opgegeven
capaciteiten - niet genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn. De inrichting betreft derhalve geen gpbvinstallatie.
Overigens is in deze Wm-vergunning met de volgende BBT-documenten rekening gehouden:
BREF Energie-efficiëntie;
BREF Op- en overslag bulkgoederen;
BREF Afvalbehandeling;
BREF Monitoring;
BREF Intensieve Veehouderij.
Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederlandse informatiedocumenten uit tabel 2 van de
Regeling aanwijzing BBT-documenten van toepassing:
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Handreiking (co-)vergisting van mest;
NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht;
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en errata;
PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties.
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 en externe veiligheid. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de
desbetreffende paragraaf.

3.4

Activiteitenbesluit

Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
'Activiteitenbesluit') in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene
regels voor Inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling
bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.
Volgens de systematiek van het Activiteitenbesluit wordt de inrichting van Smit Kwekerijen aangemerkt als
een type C-inrichting, waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan. Daarnaast kunnen algemene regels uit het
Activiteitenbesluit op deze inrichting van toepassing zijn. Bij de totstandkoming van deze vergunning is hier
rekening mee gehouden. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen ten
aanzien van activiteiten waarop het Activiteitenbesluit en de Regeling van toepassing zijn.
In onderhavig geval betreft het, het volgende rechtstreeks van toepassing zijnde onderdeel van het
Activiteitenbesluit:
paragraaf 3.1.3, artikel 3.3 van het Besluit,
hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, afdeling 2.1 en 2.2 van het Besluit voor zover die betrekking heeft op de
onder 1 genoemde activiteit.
3.5
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOx,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.6
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het
Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van Groningen op
17 juni 2009 hebben vastgesteld.
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt daarbij naar een goede
balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden
nagestreefd:
zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte
handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau
onder inaanmerkingneming daarbij van de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de
manier waarop we omgaan met gevaarlijke stoffen en afval.
zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere
productieprocessen.
In de hoofdstukken 'Schoon en veilig Groningen', 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek Groningen' worden
de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.7
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem. Smit Kwekerijen hanteert het
kwaliteit- en milieuzorgsysteem MPS-GAP en is ook als zodanig gecertificeerd. Het certificatieschema bevat
onder andere eisen ten aanzien van grond- en perceelgebruik, teeltmedium, afval, onderhoud van
apparatuur en de registratie van gewasbeschermingsmiddelen.
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Specifiek voor de vergistingsinstallatle/biogasinstallatie geldt dat, in samenwerking met de leverancier,
bedienings- en veiligheidsinstructies worden opgesteld. Bij oplevering en gedurende de opstartfase zal de
leverancier van de installaties zorgen voor instructies en begeleiding van bedienend personeel.
Bij het stellen van voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.
3.8
Groene wetten
3.8.1
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteiten vinden niet plaats in of in de nabijheid van een
beschermd natuurmonumenten/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
De afstand van de inrichting tot het meest nabij gelegen beschermde gebied (Zuidlaardermeer) bedraagt
ongeveer 10 kilometer.
De bijdrage van emissies van de inrichting kan ons inziens als niet significant worden beschouwd en zal naar
onze mening niet leiden tot significante negatieve effecten op natuurwaarden van beschermde gebieden dan
wel organismen in de omgeving van de inrichting. Het is geenszins aannemelijk dat de wezenlijke
kernmerken hiervan worden aangetast door dit voornemen.
3.8.2 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
In onderhavig geval is hiervan geen sprake en een belemmering op grond van de Flora- en faunawet is
derhalve niet aan de orde. Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden
zijn wij van oordeel dat met betrekking tot de aangevraagde activiteiten geen redenen aanwezig zijn om aan
de aangevraagde vergunning ingevolge de Wm aanvullende voorschriften te verbinden.
3.9
Acceptatie ingangsmaterialen
Ten behoeve van de vergistingsinstallatie worden dierlijke mest en biomassa (co-producten) aangevoerd.
In de vergistingsinstallatie wordt op jaarbasis circa 19.000 ton dierlijke mest en circa 17.000 ton
aangevoerde biomassa vergist (= totaal maximaal 36.000 ton/jaar). De te vergisten co-producten betreffen
uitsluitend stoffen die zijn genoemd onder onderdeel IV van Bijlage Aa behorende bij artikel 4 van de
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet oftewel de "positieve lijst". De op deze lijst genoemde stoffen kunnen
zowel afvalstoffen als niet-afvalstoffen betreffen.
Aanvoer van mest- en co-producten
Mest en co-producten worden per vrachtwagen of tractoren met kiepwagens aangeleverd. Lossing van de
mest geschiedt rechtstreeks van tankwagens in de vergistingsbassins/-tanks. Vloeibare co-producten
worden via tankwagens in de daarvoor bestemde opslagtanks gepompt. De vaste co-producten worden per
vrachtwagen of tractoren met kiepwagens aangevoerd, waarna deze stoffen worden opgeslagen in
sleufsilo's.
Het vullen van vergistingsinstallaties met vloeibare co-producten vindt plaats middels gesloten
toevoersystemen. Mest en co-producten worden, alvorens deze in de vergistingstanks worden gebracht, met
een verreiker in de mengvoorziening of rechtstreeks in het toevoersysteem voor de vergisters gebracht.
Behoudens de in de aanvraag benoemde voorzieningen/maatregelen welke door de aanvrager worden
getroffen om milieubelasting te voorkomen, zijn ten aanzien van de aanvoer en opslag van biomassastromen
nadere voorschriften (zie onderdeel 2.2 van de voorschriften) aan deze vergunning verbonden, waarmee
ons inziens voldoende milieubescherming wordt gewaarborgd.
Doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 8.10 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 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 de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheerplan is
het afvalstoffenbeleid neergelegd .
Op grond het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm dient het Landelijk Afvalbeheerplan 20092021 (hierna aangeduid als het LAP) als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een Wmvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. 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:

pagina 12 van 47

het stimuleren van preventie van af»/alstoffen;
het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt producthergebruik
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 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke
afvalstoffen.
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een Wmvergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten
houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP. Van belang bij de beoordeling is de in
sectorplannen aangegeven minimumstandaard. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze
van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog Wm-vergunning verleend mag worden.
Voor de onderhavige aanvraag zijn met name de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van
toepassing:
sectorplan 6: Gescheiden ingezameld groente-, fruit-, en tuinaf^/al van huishoudens;
sectorplan 7: Gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval;
sectorplan 8: Gescheiden ingezameld groenafval.
De be-/verwerkingsactlviteiten in het vergistingsproces kunnen worden geschaard onder de noemer nuttige
toepassing. Hoewel de aangevraagde be-/verwerkingsmethode niet de volledige minimumstandaard omvat,
staat dit een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg. Gelet op het
voorstaande zijn wij van mening dat de door Smit Kwekerijen uit te voeren be-/verwerkingshandelingen als
zodanig aan de minimumstandaard in de sectorplannen behorend bij het LAP (2009-2021) voldoen en
derhalve als doelmatig kunnen worden aangemerkt. De aanvraag voldoet aan het LAP en vergunning kan
hiervoor worden verleend.
Acceptatie- en verwerkingsbeleid
De in te zetten vaste en vloeibare co-producten zullen deels als afvalstof geclassificeerd zijn. In het LAP is
aangegeven dat een bedrijf dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid
(A&V-beleid) dient te beschikken, waarbij de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het
rapport "De verwerking verantwoord" (DW). In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze
acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels
zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.
In bijlage 11 van de aanvraag heeft Smit Kwekerijen beschreven hoe zij met de acceptatie en verwerking
van de co-producten om zal gaan. Hiertoe is een "Acceptatie- en verwerkingbeleid" opgezet, waarbij
rekening is gehouden met de specifieke bedrijfssituatie.
Het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid voldoet in voldoende mate aan de randvoorwaarden zoals die in
het LAP en het rapport D W zijn beschreven en biedt ons inziens voldoende informatie omtrent de wijze
waarop acceptatie en verwerking van vaste en vloeibare co-producten plaatsvindt.
Mengen van ingangsmaterialen
Binnen de inrichting zal ten behoeve van een homogene ingangstroom voor de vergistingsinstallatie
menging plaatsvinden van ingangsmaterialen. Het betreft hier min of meer vergelijkbare afvalstromen,
waarvan het mengen verder geen negatieve consequentie heeft voor verdere be-/verwerking in het
vergistingsproces en het kunnen voldoen aan de in de sectorplannen van het LAP genoemde
minimumstandaarden. Het mengen van deze afvalstromen om daaruit een homogeen mengsel te bereiden
voor de vergistingsinstallatie, kan als doelmatig worden aangeduid en als zodanig worden vergund. Voor het
mengen van afvalstoffen zijn voorschriften aan de vergunning verbonden.
Registratie ingangsmaterialen
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te
ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen. Met inachtneming van verplichtingen tot het bijhouden van registraties welke rechtstreeks uit
wet- en regelgeving volgen, achten wij het van belang om - met het oog op een effectieve handhaving tevens registratieverplichtingen in de vergunning op te nemen. Aan deze vergunning zijn derhalve
voorschriften voor de registratie van o.a. alle aangevoerde en de geweigerde mest- en co-producten
verbonden.
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3.10
Afval- en reststoffen
Op de geproduceerde afval- en reststoffen, alsmede de geschatte hoeveelheden als gevolg van de
uitbreidingen is ingegaan in hoofdstuk 8 van de aanvraag. De jaarlijks geproduceerde hoeveelheid als
gevolg van de aangevraagde veranderingen bedraagt naar schatting circa 4 ton.
Registratie rest- en afvalstoffen
Op grond van rechtstreekse bepalingen vanuit de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De
gegevens die van de afgifte moeten worden bijgehouden, moeten ter beschikking worden gehouden van het
toezichthoudende bevoegd gezag. Daarom zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de
registratie van afgevoerde afvalstoffen.
Preventie
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de
hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval
zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. Op welke wijze wij invulling geven aan preventie is
beschreven in de handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, december 2005) en onze
beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" (27 mei 2003). Hieruit volgende richtinggevende
relevantiecriteria welke stellen dat afvalpreventiepotentieel aannemelijk is wanneer er meer dan 25 ton (niet
gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.
De totale hoeveelheden gevaarlijk en niet gevaarlijk afval als gevolg van de veranderingen/wijzigingen liggen
beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht
besteed aan de preventie van afvalstoffen.
Afvalscheiding
In het beleidskader van het vigerende LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan
de bron. In de vigerende revisievergunning van 8 juli 2009 zijn reeds specifieke voorschriften ten aanzien
van afvalscheiding opgenomen. Deze voorschriften ten aanzien van afvalscheiding zijn onverkort van
toepassing op de afval productie als gevolg van de nu aangevraagde uitbreidingen.
Opslag van geproduceerde rest- en afvalstoffen
Ten aanzien van de opslag en behandeling van geproduceerde soorten afvalstoffen zijn onder 3.1 van de
voorschriften, eisen opgenomen om de opslag van de geproduceerde rest- en afvalstoffen op
milieuhygiënisch verantwoorde wijze, en in overeenstemming met de BBT, te laten plaatsvinden.
Het bevoegd gezag dient op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) aan
een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting.
Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de
afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien
daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. In de vergunning is een
voorschrift opgenomen met betrekking tot de maximale opslagtermijn van afvalstoffen.
3.11
Afvalwater
De lozingssituatie van de locaties Siepweg 4, Veenweg 1 en Langewijk 5 verandert niet ten opzichte van de
tot nu toe vergunde situatie. De aangevraagde uitbreidingen hebben echter wel gevolgen voor het vrijkomen
en afvoeren van afvalwaterstromen binnen de inrichting. Het betreft de volgende afvalwaterstromen:
a
percolatiewater (perssap) afkomstig van de opgeslagen vaste co-producten in sleufsilo's;
b
zuur water dat ontstaat bij de biogasbehandeling;
c
spuiwater van de combi-luchtwasinstallatie;
d
restwater afkomstig van de omgekeerde osmose;
e
water afkomstig van de wasplaats c.q. tankplaats;
f
sanitair en huishoudelijk afvalwater van de kantine en kantoren;
g
afvalwater laboratorium;
h
condenswater van de wkk-installaties.
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De onder a genoemde afvalwaterstroom wordt in het vergistingsproces ingevoerd. Het zure water van de
biogasbehandeling en spuiwater van de combi-luchtwasser (b en c) wordt opgevangen in specifiek daarvoor
bestemde opvangvoorzieningen waarna dit wordt afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker/afnemers.
Het restwater van de omgekeerde osmose (d) wordt geloosd in een regenwaterbassin, waarna dit wordt
gebruikt in het beregeningssysteem van de kassen. De onder e genoemde afvalwaterstroom, welke
afkomstig is van de wasplaats c.q. tankplaats wordt, nadat dat door een olie- en slibvanger is geleidt,
opgevangen in reeds bestaande waterbassins en eveneens intern hergebruikt als beregeningswater in de
kassen. Tot slot worden de afvalwaterstromen welke zijn genoemd onder f, g en h geloosd op de
gemeentelijke riolering.
Met betrekking tot de vergunning in het kader van de Wm zijn enkel de gewijzigde lozingen van
afvalwaterstromen op de gemeentelijke riolering van belang. Voor dit aspect is advies aan het Waterschap
Hunze en Aa's gevraagd en ontvangen; hetgeen reeds in § 2.5.2 van deze vergunning is behandeld. Op
grond van onder andere het advies van het Waterschap Hunze en Aa's dient verder de mogelijkheid te
worden onderzocht om condenswater van de wkk-installaties te benutten als beregeningswater in de kassen.
Wij hebben hieromtrent een onderzoeksvoorschrift (voorschrift 4.3.1) aan de vergunning verbonden.
3.12
Lucht
Als gevolg van de aangevraagde veranderingen/uitbreidingen treedt een aantal wijzigingen in de emissies
naar de lucht op. Deze emissies worden veroorzaakt door onder andere de volgende bronnen:
a
opwerkingsinstallatie voor biogas;
b
de wkk-installaties welke op aardgas en biogas kunnen worden gestookt;
c
de digestaatbewerkingsinstallatie met luchtwasser;
d
opslag en handelingen met co-producten;
e
uitstoot als gevolg van voertuigbewegingen;
f
emissie van de fakkelinstallatle.
In de navolgende paragrafen komen deze veranderingen/wijzigingen per emissiebron nader aan de orde.
Blogasopwerkingsinstallatie
Het in de vergistingsinstallatie geproduceerde biogas wordt verstookt in een tweetal wkk-installtatles, welke
zowel op aardgas als op biogas kunnen worden bedreven. Alvorens het biogas wordt aangewend voor
verbranding heeft er ontzwaveling (H2S-verwijdering) plaatsgevonden doordat er lucht is toegevoerd aan de
vergistingsinstallaties. Hierdoor is H2S als onschadelijk zwavel in de digestaat neergeslagen. Het
jaargemiddelde zwavelwaterstofgehalte in het te verstoken biogas blijft zodoende onder de norm van
250 ppm.
Naast deze ontzwavelingsstap in het vergistingsproces wordt het geproduceerde biogas verder behandeld in
een opwerkingsinstallatie. In deze installatie, welke een capaciteit heeft van 1200 Nm^ biogas per uur, wordt
het biogas verder behandeld waarbij de componenten CO2, zuurstof, stikstof en resterend H2S uit het gas
worden verwijderd zodat er vrijwel zuiver methaan overblijft. Door deze opwerkingsstap is het gas dusdanig
van kwaliteit dat eventuele invoer als 'groen gas' in het aardgasnet mogelijk is.
Ten aanzien van de biogasontzwaveling en de blogasopwerkingsinstallatie hebben wij voorschriften (onder
9.3 en 10.2 van de voorschriften) aan de vergunning verbonden.
Wkk-installaties
Met betrekking tot de emissies van gasverbranding in de wkk-installaties geldt het rechtstreeks werkende
Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (BEMS), zodat hiervoor geen specifieke
voorschiften en/of nadere eisen hoeven te worden opgenomen. Op grond van artikel 2.2.2 van het BEMS
geldt overigens dat de twee wkk-installaties, welke zowel op aardgas als biogas kunnen worden gestookt,
dienen te voldoen aan de emissiegrenswaarden voor nieuwe stookinstallaties.
Digestaatbewerkingsinstallatie
In de nieuw te bouwen loods ten oosten van kassen aan de Siepweg 7 wordt een digestaatbewerkingsinstallatie opgesteld. De digestaat wordt hiertoe met behulp van een vijzelpers gescheiden in een dunne en
dikke fractie, waarna deze stromen verder worden bewerkt tot vloeibare kunstmest resp. droge mestkorrels/
brandstof. Het drogen van de stromen geschiedt met restwarmte van de wkk-installaties. De drooginstallatie
is uitgerust met een drie-traps chemische luchtwasser (type: gecombineerd luchtwassysteem 85%
ammoniakreductie met watergordijn en biologische wasser, vergelijk BWL 2007.02) om met name
geurcomponenten en ammoniak uit de drooglucht te verwijderen. Ten behoeve van de digestaatbewerkingsinstallatie en om een goed functioneren van het luchtwassysteem te waarborgen hebben wij de voorschriften
onder 9.5 en 10.4 aan deze vergunning verbonden.
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Co-producten
De opslag en handelingen m.b.t. (vaste) co-producten kan eventueel tot diffuse stofemissies leiden. Om
emissies van stof zoveel mogelijk te voorkomen worden dergelijke stoffen gedurende de periode van opslag,
afgedekt met landbouwplastic of andere afdekmaterialen. Ten behoeve van de toevoer van deze stoffen in
het vergistingsproces worden de co-producten met een verreiker in een mengvoorziening of direct in het
toevoersysteem voor de vergisters gebracht. Vervolgens wordt het mengsel middels gesloten systemen
toegevoerd naar de vergisters; de tanks worden niet geopend om stoffen toe te voegen.
Ter beperking/voorkoming van stofverspreiding als gevolg van de hiervoor aangegeven handelingen hebben
wij voorschiften (zie onder 2.2 van de voorschriften) aan deze vergunning verbonden.
Voertuigbewegingen
De toename van het aantal voertuigbewegingen voor aan- en afvoer als gevolg van de veranderingen
bedraagt circa 10 per dag. Wij menen dat de milieugevolgen als gevolg van de vervoerbewegingen nihil zijn,
zodat hiervoor in deze vergunning geen voorschriften worden opgelegd.
Fa/c/ce//nsfa//af/e
Ten behoeve van de energie- en warmteopwekking door middel van biogas zijn een tweetal wkk-installaties
opgesteld. Omdat er meerdere gasmotoren aanwezig zijn, kan de biogasproductie worden opgevangen door
het gas bij eventuele storingen, defecten of onderhoudsactiviteiten, over een andere gasmotor te leiden.
Mocht dit echter niet mogelijk zijn en de biogasopslag te vol raken dan zal het biogas in het uiterste geval
met een mobiele fakkel worden afgefakkeld. De fakkel zal derhalve slechts zeer incidenteel als
noodvoorziening worden toegepast. Aangaande het gebruik van de fakkel hebben wij de voorschriften 10.5.1
t/m 10.5.5 in deze vergunning opgenomen.
3.13
Geur
3.13.1 Beoordeling
Voor de beoordeling van geur van een inrichting is de NeR van toepassing. De aanpak in de NeR voor het
bestrijden van geurhinder is gebaseerd op de brief van de minister van VROM van 30 juni 1995. Met deze
brief heeft de minister het geurbeleid in grote lijnen vastgelegd. Het algemeen uitgangspunt van het
geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder.
Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van het BBT-principe de kern van het geurbeleid.
Onderdeel van het geurbeleid is dat de lokale overheden de uiteindelijke lokale afweging moeten maken
zodat zij rekening kunnen houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de
leefomgeving te komen. Centraal staat een afwegingsproces dat gericht is op het acceptabel hinderniveau.
Het vaststellen van het acceptabel hinderniveau geschiedt in die gevallen waar potentieel geurhinder
verwacht wordt en waar geen bijzondere regeling van de NeR van toepassing is. Bij deze vaststelling zijn
onder andere de volgende aspecten van belang:
1)
de mate van hinder;
2)
de aard en waardering van de geur;
3)
andere informatie over de hinder en mogelijke emissies;
4)
omvang van de blootstelling;
5)
zijn maatregelen overeenkomstig de BBT getroffen?;
6)
informatie over mogelijke extra maatregelen;
7)
het klachtenpatroon;
8)
de lokale situatie waarin onder meer de planologische situatie en de sociaaleconomische aspecten
(bv. werkgelegenheid) een rol spelen;
9)
de historie van het bedrijf in zijn omgeving;
10)
de aanwezigheid van lokaal geurbeleid.
Het afwegingsproces op grond van voornoemde aspecten leidt tot de vaststelling het acceptabel
hinderniveau.
In bijlage 3 van de aanvraag is een geuronderzoek (Rapport 6101139.R03a van WNP raadgevende
ingenieurs) gevoegd. Omdat de veranderingen nog niet zijn gerealiseerd is in dit onderzoek een vergelijking
gemaakt met een proces waarvan te verwachten is dat deze een vergelijkbare geuremissie heeft. In het
onderzoek is onder andere antwoord gegeven op de eerste zes aandachtspunten van voornoemde
opsomming.
In het geuronderzoek zijn de volgende geurrelevante bronnen opgenomen.
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Opslag mals

1.650.000

2190

4

Opslag overige biomassa

14.300.000

876

13

Lossen overige biomassa

153.000.000

100

15

Verdringingslucht opslagsilo's

26.000.000

234

6

Opslag portgrond/teelaarde en
plantenresten

5.000.000

8760

44

De hoogste bijdrage aan de geuremissie is afkomstig van de wkk-installaties en het droogproces.
Piekemissies zullen worden veroorzaakt door de kortstondige hoge emissies zoals het lossen van de
biomassa.
Continue emissies.
Met behulp van de emissie-kentallen en het Nieuw Nationaal Model is een verspreidingsberekening
uitgevoerd om de te verwachten geurbelasting van deze activiteiten weer te geven. Continue emissies
worden in de regel getoetst aan de geurconcentratie die 2 procent van de tijd wordt overschreden. Dit is de
zogenaamde 98-percentiel concentratie. Blijkens dit rapport bevindt zich één woning net binnen de
0,5 OUe/m^ als 98 percentiel van de uurgemiddelde concentratie. Ter plaatse van de dichtstbijgelegen
aangesloten woningen bedraagt de geurbelasting 0,2 OUe/m^ als 98-percentiel.
Piekemissies
Voor piekemissies wordt de geurconcentratie veelal bij hogere percentielen vastgelegd zoals de 99,5- en
99,9-percentiel. De te verwachten geurbelasting is bij hogere percentielen ook hoger. De 99,5- en 99,9percentiel concentratie zijn een factor van respectievelijk 2 en 4 hoger dan de concentratie bij de 98percentiel. Dit geeft aan dat er geen uitzonderlijk hoge geurpieken voorkomen.
Aard van de geur (hedonische waarde)
Naast de geurconcentratie moet de 'aangenaamheid van de geur' (de hedonische waarde) bij de beoordeling
worden betrokken. In de aanvraag is niet aangegeven welke hedonische waarden bij de geurbelasting te
verwachten zijn. Derhalve is voor de beoordeling van deze activiteit uitgegaan van de standaard normering
van 0,5 OUs/m^ als 98-percentiel.
3.13.2 Geurbeperkende maatregelen
In de aanvraag is aangegeven dat voor deze inrichting de maatregelen volgens de Handreiking
(co-) vergisting van mest worden toegepast. Dit document beschrijft de beste beschikbare technieken en is
tevens als BBT-document in tabel 2 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten aangewezen (zie
paragraaf 3.4 van de considerans). De hierin genoemde - en door Smit Kwekerijen te treffen geurbeperkende maatregelen zijn opgesomd in paragraaf 6.3 van de aanvraag. Desbetreffend onderdeel
van de aanvraag is middels het dictum aan de vergunning gekoppeld.
Van de te treffen geurbeperkende maatregelen zoals in het voorgaande geschetst, wordt verwacht dat deze
leiden tot een aanvaardbaar geurhinderniveau.
3.13.3 Conclusie
Gezien de verwachten geurbelasting op de omgeving achten wij de geuremissie acceptabel. Ter plaatse van
woningen wordt geen onacceptabel geurhinderniveau verwacht. Met betrekking tot de geurbeperkende
maatregelen wordt ons inziens voldaan aan de BBT.
De maximale geurbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten hebben wij in een voorschrift
vastgelegd. Bovendien hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden waarmee, indien eventuele
geuroveriast of geurklachten daar aanleiding toe geven, een nader geuronderzoek kan worden verlangd.
3.14
Luchtkwaliteit
3.14.1 Inleiding
Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in hoofdstuk
5 van de Wm. Artikel 5.16, eerste lid, Wm geeft aan hoe en onder welke voorwaarden bestuursorganen
bepaalde bevoegdheden, opgesomd in het tweede lid, kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen.
Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering
voor de uitoefening van de bevoegdheid. Gelet op artikel 5.16, lid 1 onder a tot en met d van deze wet,
kunnen wij tot vergunningverlening overgaan indien aan één van de onderstaande eisen wordt voldaan:
1 a: Men voldoet aan de grenswaarden;
1 b1: De luchtkwaliteit niet verandert;
1 b2t De luchtkwaliteit per saldo niet verslechtert (salderingsproject);
1c: Het initiatief "Niet in betekenende mate bijdraagt" (3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10);
ld:
Het project is opgenomen in het Nationaal Saneringsprogramma Luchtkwaliteit.
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In bijlage 2 van de Wm staan grens- en richtwaarden voor de concentratie van zwaveldioxide (SO2),
stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (fijn stof = PM10), lood (Pb), koolmonoxide (CO) en benzeen (CeHe)
in de buitenlucht. Indien emissies van deze stoffen een toename in de concentratie in de buitenlucht
veroorzaken, dient deze (toename van de) concentratie te worden getoetst aan de eerder genoemde
normen van de Wm.
Smit Kwekerijen emitteert een aantal stoffen die de luchtkwaliteit in de omgeving kunnen beïnvloeden. Het
gaat hierbij om de volgende stoffen: stikstofoxiden (NOx), fijnstof en zwaveldioxide. Voor deze stoffen is bij
de aanvraag een verspreidingsberekening uitgevoerd ten einde de concentraties op leefniveau te kunnen
voorspellen en te toetsen aan de geldende regelgeving. De mate waarin deze beïnvloeding plaatsvindt, is
getoetst in de navolgende paragrafen.
3.14.2 Luchtkwaliteitsnormen
Voor de luchtkwaliteit is in ons land een aantal toetscriteria van toepassing.
De luchtkwaliteitseisen van titel 5.2 van de Wm zijn gebaseerd op de Europese kaderrichtlijn voor de
luchtkwaliteit (Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer
van de luchtkwaliteit) en de daarop gebaseerde dochterrichtlijnen. Hoofdstuk 5 van de Wm kent de volgende
normen voor de genoemde stoffen:
afkorting waarden
status
fijn stof
PM10
40 pg/m als jaargemiddelde concentratie.
grenswaarde
(zwevende
50 pg/m als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie,
grenswaarde
deeltjes, deeltjes
waarbij geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per
met een
kalenderjaar mag worden overschreden.
aërodynamische
diameter kleiner
dan 10 pm)
200 pg/m" als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat grenswaarde
NO2
stikstofdioxide
deze maximaal achttien maal per kalenderjaar mag worden
overschreden
40 pg/m als jaargemiddelde concentratie, uiterlijk op
grenswaarde
1 januari 2010.
SO2
350 pg/m als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat grenswaarde
zwaveldioxide
deze maximaal vierentwintig maal per kalenderjaar mag
worden overschreden.
125 pg/m als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie,
grenswaarde
waarbij geldt dat deze maximaal drie maal per kalenderjaar
mag worden overschreden.
Voor zwaveldioxide en stikstofoxiden zijn ook grenswaarden voor ecosystemen geformu eerd. Aangezien de
(verre) omgeving van dit studiegebied niet aan de definitie voor ecosystemen voldoet is niet aan deze
grenswaarden getoetst.
3.14.3 Beoordeling
Bij de aanvraag is een luchtkwaliteitsonderzoek "Rapport 6101139.R02a van WNP raadgevende ingenieurs"
gevoegd, waarin aan de hand van emissiegegevens en het Nieuw Nationaal model verspreidingsberekeningen zijn gemaakt. Op basis van dit luchtkwaliteitsonderzoek concluderen wij het volgende:
Fiinstof (PMin)
Smit Kwekerijen emitteert fijnstof hoofdzakelijk via transportbronnen. De verbranding van gas via de wkkinstallaties levert geen emissie van fijnstof op. Bij de berekening van deze luchtkwaliteit is geen rekening
gehouden met de aftrek voor zeezout.
De jaargemiddelde achtergrondwaarde bedraagt 20,8 pg/ni^. De bijdrage van de inrichting is binnen de
inrichting berekend op 5 pg/m^. Buiten de inrichting bedraagt de bronbijdrage ca. 0,3 pg/m . De totale
jaargemiddelde concentratie is daarmee lager dan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie.
Het hoogste aantal dagen dat de daggemiddelde concentratie hoger is dan 50 pg/m^ is 9 dagen.
Geconcludeerd wordt dat zowel de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (40 pg/m^) als de
grenswaarde voor het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie (35 keer/jaar) niet worden
overschreden.
Stikstofdioxide (NO?)
Bij verbrandingsprocessen wordt NOx gevormd. NOx is een mengsel van NO en NO2. Bij de berekening is er
van uitgegaan dat de verhouding tussen beide componenten bij het emissiepunt 9 3 / 7 is. NO2 is de giftigste
van de twee stikstofoxiden en is daarom genormeerd. Na het verlaten van het emissiepunt zal, onder invloed
van ozon en zonlicht, zich een ander evenwicht instellen tussen NO en NO2. Het model voor de berekening
van luchtverontreiniging houdt hier rekening mee.
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De hoogstberekende jaargemiddelde concentratie als gevolg van de inrichting bedraagt ongeveer 9 pg/m^.
De bijdrage van de achtergrondconcentratie bedraagt 12 a 13 pg/m^. De totale jaargemiddeldeconcentratie
bedraagt daarmee circa 21 a 22 pg/m^.
De uurgemiddelde concentratie van 200 pg/m^ wordt per jaar ten hoogste 6 keer overschreden.
Er geldt dat zowel de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (40 pg/m^) als de grenswaarde voor
het aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie (18 keer/jaar hoger dan 200 pg/m^) niet
zullen worden overschreden.
Zwaveldioxide (SO9)
Het bekende aantal overschrijdingen van de 1-uurgemiddelde concentratie en 24-uurgemiddelde
concentratie zijn beide nul. Dit betekent dat zowel de grenswaarden als het aantal overschrijdingen van de
uurgemiddelde concentratie (24 keer/jaar) als de 24-uurgemiddelde concentratie (3 keer/jaar) ook niet zullen
worden overschreden.
3.14.4 Conclusie
Gebleken is dat de grenswaarden voor luchtkwaliteit als gevolg van de aangevraagde activiteiten niet zullen
worden overschreden. Hoofdstuk 5 van de Wm verzet zich dan ook niet tegen het verlenen van de
aangevraagde vergunning.
3.15
Geluid
3.15.1 Inleiding
In 2009 is door het college van Burgemeester en Wethouders aan Smit Kwekerijen een Wm
revisievergunning voor het Glastuinbouwbedrijf verleend. De vergunning heeft betrekking op de inrichting
welke is gelegen op de percelen Siepweg 4, Siepweg 7, Langewijk 5 en Veenweg 1 te Sappemeer.
Met betrekking tot het beperken van het geluidshinderniveau zijn voor het Langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau en voor maximale geluidsniveaus grenswaarden in de revisievergunning van 2009
voorschriften vastgelegd.
Voor het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is op de gevel van de dichtstbijgelegen (bedrijfs-)woning
aan de Siepweg 5 een grenswaarde van 50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-,
avond-, en nachtperiode opgenomen. Voor maximale geluidsniveau Is op de gevel van de dichtstbijgelegen
woning een grenswaarde van 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en
nachtperiode in voorschriften vastgelegd. Deze geluidsvoorschriften sluiten aan op de algemene
voorschriften zoals opgenomen in bijlage 2 behorend bij het Besluit Glastuinbouw.
Veranderingsvergunning
De aanvraag om vergunning heeft in hoofdzaak betrekking op het uitbreiden van de locatie aan de
Siepweg 7 met een (co-)vergistingsinstallatie. Bij de aanvraag om vergunning is een akoestisch onderzoek
bijgevoegd (Akoestisch onderzoek glastuinbouwbedrijf en biogasinstallatie Smit Kwekerijen te Sappemeer,
Rapport 6101139.R01 van WNP raadgevende ingenieurs). Het rapport heeft de akoestische gevolgen voor
de omgeving middels een geluidsmodellering en berekening geprognosticeerd. De berekening is uitgevoerd
op de maximale representatieve bedrijfsituatie. Dit is de bedrijfsituatie waarin de geluidsbelasting maximaal
is en vaker dan 12 dagen per jaar voorkomt.
3.15.2 Toetsingscriteria
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Voor het bedrijventerrein is de Wet geluidhinder (Wgh) niet van toepassing omdat de bestemming van
bedrijvigheid beperkt blijft tot een lichtere categorie bedrijven die niet behoren tot de zogenaamde
lawaaimakers. Om die reden worden de adviezen uit de Handreiking vergunningverlening en Industrielawaai
gevolgd.
Voor het beoordelen van het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau dient in eerste instantie het
hinderniveau te worden vastgesteld. Dit geschiedt middels het vaststellen van een omgevingstypering zoals
in hoofdstuk 4 van de Handreiking is beschreven. In dit geval is de typering 'landelijke omgeving'.
Aan de omgevingstypering wordt een label met een geluidsniveau, dat als richtwaarde geldt, gehangen. Bij
overschrijding van de richtwaarde dient middels een geluidsonderzoek een referentieniveau worden
vastgesteld. Indien deze wordt overschreden mag onder een bestuurlijk afwegingsproces een maximale
grenswaarde worden vastgesteld. De hoogte van de grenswaarde is afhankelijk van als het gaat om een
bestaande (vergunde) situatie of als het gaat om een oprichting. Feitelijk gaat het hier om een akoestische
ruimtelijke inpassing van het hinderniveau.
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Maximale geluidsniveau
Tevens dient het maximale geluidsniveau te worden beoordeeld. Dit is een kortstondige verhoging van een
geluidsniveau veroorzaakt door een activiteit of handeling binnen de inrichting. Geadviseerd wordt om een
maximaal geluidsniveau met niet meer dan 10 dB boven het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uitte
laten komen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt een grenswaarde van 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A)
voor respectievelijk de dag- avond- en nachtperiode geadviseerd.
Indirecte hinder
Tevens dient het hinderniveau als gevolg van indirecte hinder (wegverkeerslawaai) te worden beoordeeld.
Getoetst dient te worden aan "Circulaire geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de
inrichting". Gestreefd dient te worden naar een equivalent geluidsniveau van 50 dB(A) etmaalwaarde en als
grenswaarde geldt 65 dB(A) etmaalwaarde.
3.15.3 Beoordeling van het akoestisch onderzoek.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Het akoestisch onderzoek heeft de gevolgen van de verandering, namelijk het uitbreiden van de inrichting
met een (co-) vergistingsinstallatie onderzocht. Als basis is uitgegaan van een representatieve
bedrijfssituatie zoals beschreven in paragraaf 5 van het akoestisch onderzoek.
Uit de geluidsberekeningen blijkt dat de geluidsbelasting op de woning aan de Siepweg 5 hoogstens
46 dB(A) in de dag- en avondperiode en 36 dB(A) in de nachtperiode bedraagt. Ten opzichte van de reeds
vergunde situatie neemt de geluidsbelasting hier met 1 dB toe. Op de woningen aan de Langewijk en
Slochterweg neemt de geluidsbelasting in de avond en nachtperiode enigszins toe doch de waarden liggen
ruimschoots onder de richtwaarde die wordt geadviseerd voor een omgevingstypering "landelijke omgeving".
Rekening houdend dat de onderliggende vergunning en de voorschriften rechtsgeldig blijven, past deze
verandering binnen de vergunde Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.
Naast de representatieve bedrijfssituatie vindt er een afwijkende situatie plaats, namelijk de periode waarin
geoogst wordt en de sleufsilo's worden gevuld. Als gevolg hiervan zal de geluidsbelasting enigszins
toenemen maar ook deze toename past binnen de reeds vergunde geluidsruimte.
Maximale geluidsniveaus
Maximale geluidsniveaus kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld optrekkende vrachtwagens.
Piekniveaus op de woning aan de Siepweg 5 bedragen ten hoogste 58 dB(A) in zowel de dag- avond- en
nachtperiode. Ook hier kan worden geconcludeerd dat deze maximale geluidsniveaus binnen de vergunde
geluidsniveaus van de onderliggende vergunning passen.
Indirecte hinder
In het akoestisch onderzoek is de geluidsbelasting als gevolg van transporten van en naar de inrichting
berekend. Tot aan de woning aan de Siepweg 5 is sprake van Indirecte hinder. Als gevolg van de
vrachtwagenbewegingen bedraagt het equivalent geluidsniveau ten hoogste 36 dB(A) in de dagperiode en
34 dB(A) in de avondperiode. Aan de streefwaarde wordt ruimschoots voldaan.
3.15.4 Conclusie
De aangevraagde veranderingen waaronder het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten (locatie Siepweg 7)
met een co-vergistingsinstallatie geven een marginale toename in de geluidsbelasting in de directe
omgeving. Omdat in de onderliggende vergunning aansluiting is gezocht bij de voorschriften in het Besluit
Glastuinbouw passen de aangevraagde geluidsbelasting en het maximale geluidsniveau binnen de
vergunde geluidsruimte. Wij zien geen noodzaak om aanvullende voorschriften ter beperking van
geluidshinder in de vergunning vast te leggen.
3.16
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder niet te
verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.17
Bodem
3.17.1 Bodembescherming
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en
voorzienbare incidenten.
Blijkens de aanvraag is als gevolg van de veranderingen/wijzigingen sprake van een aantal potentieel
bodem bedreigende activiteiten binnen de inrichting. Potentieel bodembedreigende activiteiten zijn
bijvoorbeeld het lossen en de opslag van mest en vloeibare co-producten, het vergistingsproces, de
bewerking van digestaat en de opslag hulpstoffen en eindproducten.
In hoofdstuk 7 van de aanvraag is van deze activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald
aan de hand van de NRB-systematiek.
Meer concreet hebben de potentieel bodembedreigende activiteiten betrekking op:
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verlading, opslag en vergisting van mest en co-producten;
de verwerking van digestaat en de opslag van de eindproducten die daarbij ontstaan;
opslag van (afgewerkte) olie;
op- en overslag van zwavelzuur t.b.v. de combi-luchtwasinstallatie;
opslag van zuur spuiwater van de combi-luchtwasinstallatie;
wassen en tanken van materieel;
afvoer van afvalwaterstromen door de bedrijfsriolering;
opslag van diverse chemicaliën.
In de aanvraag zijn per bodembedreigende activiteit de te treffen maatregelen en voorzieningen opgenomen
om bodemverontreiniging te voorkomen dan wel zo veel mogelijk te beperken. Ter voorkoming van
bodemverontreiniging hebben wij ten aanzien van deze activiteiten tevens diverse voorschriften aan de
vergunning verbonden, waarbij ondermeer eisen zijn gesteld aan het ontwerp, het periodiek controleren,
keuren en onderhouden van de aangebrachte bodembeschermende voorzieningen/maatregelen en ten
aanzien van de bedrijfsriolering.
Monitoring
Volgens de systematiek van de NRB geldt dat de opslag en vergisting van mest- en co-producten in tanks
niet zal leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico (emissiescore 1 oftewel bodemrisicocategorie A). Met
inachtneming van de aard van het vergistingsmateriaal zal er - ondanks de in de aanvraag genoemde de
maatregelen en voorzieningen - sprake blijven van enig bodemrisico. Voor deze bedrijfsactiviteiten geldt dat
moet worden gekomen tot een 'aanvaardbaar (A*)' bodemrisico door middel van het realiseren van een
monitoringsysteem voor de grondwater- en bodemkwaliteit en het overleggen van een bijbehorend
monitoringprogramma. Het monitoringsysteem en het -programma moeten ten minste voldoen aan de eisen
die zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de "Richtlijn monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten"
zoals bedoeld in paragraaf 1.5 van onderdeel BI van de NRB. Hiermee moet afdoende blijken dat
signalering van onverhoopte bodembelasting in een vroeg stadium mogelijk is en herstel van de
bodemkwaliteit kan worden gewaarborgd.
Met hetgeen is vermeld in de aanvraag - in combinatie met de voor de bodembedreigende activiteiten
opgenomen voorschriften - wordt naar onze mening een acceptabel bodemrisico gerealiseerd en voldoende
invulling gegeven aan de BBT.
3.17.2 Bodemonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit
volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodemonderzoek
noodzakelijk. Het bodemonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.
Nulsituatie onderzoek
Bodemonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo
spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie
bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.
Een nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:
de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en
de locale grondwaterstroming;
de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
De door middel van het nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de
beoordeling often gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
Bij de aanvraag is een bodemonderzoeksrapport gevoegd welke betrekking heeft op enkele delen van het
perceel aan de Siepweg 7, zijnde het perceel waar de vergistinginstallatie zal worden gerealiseerd. Bij de
beoordeling van de aanvraag is gebleken dat desbetreffend bodemonderzoeksrapport niet toereikend is om
als volwaardig nulsituatie onderzoek voor de bodemkwaliteit te dienen. De reden hiervoor is het ontbreken
van de vaststelling van de bodemkwaliteit ter plaatse waar de (onderdelen van de) vergistinginstallatie zullen
worden gerealiseerd. In de aanvullingen op de aanvraag van d.d. 22 november 2010 heeft de aanvrager te
kennen gegeven een nieuw nulsituatie onderzoek te zullen uitvoeren alvorens de installaties zullen worden
gebouwd. Om te waarborgen dat de bodemkwaliteit ter plaatse van de voorgenomen installaties alsnog
wordt vastgesteld hebben wij een voorschrift tot het uitvoeren van een nulsituatie onderzoek in deze
vergunning opgenomen.
Eindsituatieonderzoek
Het eindsituatieonderzoek zoals als voorgeschreven in voorschrift 4.4 van de onderliggende
revisievergunning van 8 juli 2009 Is onverkort van toepassing op de nu aangevraagde veranderingen.
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Herstelplicht
Aanvullend zijn in deze vergunning verder voorschriften opgenomen tot een herstelplicht bij geconstateerde
verontreinigingen. Dit geldt zowel voor verontreinigingen die zijn geconstateerd n.a.v. monitoring of
anderszins en/of het eindsituatieonderzoek.
De voorschriften met betrekking tot het bodemonderzoek naar de eindsituatie en de herstelplicht bij
geconstateerde verontreiniging, zijn op grond van artikel 8.13 van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat
de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.
3.18
Veiligheid
Smit Kwekerijen valt niet onder de reikwijdte van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Brzo), het Besluit
externe veiligheid inrichtingen (Bevl) en het Registratiebesluit externe veiligheid.
3.18.1 Regeling provinciale risicokaart
Inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Ministeriele regeling provinciale risicokaart (19 april 2007
gepubliceerd) dienen te worden opgenomen in het risicoregister. Smit Kwekerijen valt onder de criteria van
de Ministeriele regeling als gevolg van de aanwezigheid van insluitsystemen van meer dan 20m^ biogas.
Hierdoor zal opname in het Risicoregister en publicatie op de risicokaart aan de orde zijn. Na afronding van
deze procedure zal Smit Kwekerijen worden opgenomen in het risicoregister.
3.18.2 Effect- en risicoafstanden biogas
Met betrekking tot het aspect veiligheid is de productie en de opslag van biogas van belang. Een rol hierbij is
het gehalte aan H2S in het biogas. Het biogas dat bij Smit Kwekerijen geproduceerd gaat worden heeft < 0,1
vol.% H2S, waarmee het biogas niet de giftige eigenschappen van H2S overneemt.
De Europese preparatenrichtlijn (1999/45/EC) geeft aan bij welke concentratie een gas eigenschappen
overneemt van het zeer toxische bestanddeel H2S.
Hieruit volgt dat Biogas met een concentratie H2S tussen 0,2 en 1% aangemerkt moet worden als toxisch en
bij een concentratie > 1% als zeer toxisch.
Deze bepalingen zijn relevant I.v.m. de drempelwaarden van het Brzo. Een bedrijf waar meer dan 50 ton
giftige stoffen aanwezig is valt onder de reikwijdte van het Brzo. Voor zeer giftige stoffen is de drempel 5 ton.
Smit kwekerijen heeft aanvraag gedaan voor de opslag van 7000 m3 biogas (= 7 ton). Aangezien Smit
Kwekerijen heeft aangegeven dat het H2S gehalte < 0,1% zal bedragen is valt het bedrijf niet onder de
reikwijdte van het Brzo. Om dit te borgen hebben wij in de voorschriften 10.3.1 en 10.3.2 hieromtrent
controlevoorschriften opgenomen.
Ten aanzien van de veiligheidsaspecten i.v.m. de biogasproductie worden diverse maatregelen en
voorzieningen (zoals bijvoorbeeld H2S-verwijdering, drukontlastingen,e.d.) gerealiseerd welke onder andere
in de paragrafen 4.2 en 6.4 van de aanvraag zijn weergegeven.
Ten aanzien van de hoeveelheid biogas welke aanwezig kan zijn in de insluitsystemen geldt dat rekening
moet worden gehouden met effect- en risicoafstanden. Binnen een afzonderlijke vergistingstank bij Smit
Kwekerijen kan ongeveer 1400 m^ biogas aanwezig zijn. In totaal zijn er vijf vergistingstanks, zodat de totale
opslagcapaciteit circa 7000 m^ biogas bedraagt. De RIVM-rapportage d.d. 3 maart 2008 "Effect- en
risicoafstanden bij de opslag van biogas" geeft aan dat per afzonderlijke biogasopslag met een omvang van
1400 m^ de 10"® contour gelegen is op een afstand van 45 meter en de 0,1 bar overdruk-effectafstand op
90 meter. Ondanks dat het adviesafstanden betreft welke niet wettelijk zijn vastgelegd, is bij de gemeente
Hoogezand-Sappemeer nagegaan of binnen de 10"® contouren van de vergistingstanks kwetsbare objecten
zijn toegestaan. Binnen de 10 contour én binnen de overdruk-effectafstand van 90 meter van de
vergistingstanks zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig of geprojecteerd.
Veiligheidszone biogasopslag
Veiligheidszones zijn de zones rond de biogashouder waarbinnen maatregelen tegen vonkvorming getroffen
dienen te worden en een verbod op open vuur en roken van kracht is. Deze zones moeten niet verward
worden met de risicocontouren of effectafstanden. Voor biogastanks zoals bij Smit Kwekerijen bedraagt deze
zone 10 meter. Smit Kwekerijen heeft in § 10.4 van de aanvraag aangegeven dat binnen 10 meter rondom
de gasreservoirs geen voorzieningen of ontstekingsbronnen aanwezig zullen zijn.
3.18.3 Aardgasleiding
Onder het perceel van Smit Kwekerijen aan de Siepweg 7 ligt een hoge druk aardgasleiding van NAM. Het
betreft leidingnr. 502010 met een diameter van 24 inch en druk van 83 bar. Deze leiding heeft een
belemmeringenstrook van 5 meter (gerekend vanaf het hart van de leiding). Op de inrichtingstekening bij de
aanvraag is de aardgasleiding en de belemmeringenstrook aangegeven. Omdat twee van de te realiseren
vergistingstanks vlak buiten de belemmeringenstrook worden gesitueerd, hebben wij voorschrift 7.1.1. in
deze vergunning opgenomen ter voorkoming van beschadiging van de leiding bij aanleg- en
bouwwerkzaamheden.
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3.18.4 Brandveiligheid
Voor onderhavige inrichting worden brandveiligheidsaspecten (aanwezigheid en onderhoud
brandblusmiddelen alsook opslag van brandbare niet-gevaarlijke materialen) gereguleerd via het op
01 november 2008 van kracht geworden Gebruiksbesluit, zodat hiervoor geen voorschriften aan de Wmvergunnlng behoeven te worden verbonden. De brandveiligheid en de brandbestrijdingsvoorzieningen zullen
in het kader van de vergunning op grond van de Woningwet verder worden beoordeeld c.q. worden
voorgeschreven door de lokale brandweer.
3.18.5 Bedrijfsnoodplan
Smit Kwekerijen heeft voor al haar afzonderlijke locaties een noodplan opgesteld. Vanwege de nu
aangevraagde uitbreidingen op met name de locatie Siepweg 7 zal het bedrijfsnoodplan worden aangepast
aan de nieuwe situatie. Met het oog op het voorhanden hebben van een actueel en adequaat
bedrijfsnoodplan voor deze locatie hebben wij de voorschriften 7.3.1 en 7.3.2 aan deze vergunning
verbonden. Het bedrijfsnoodplan dient ter inzage te worden gehouden voor de lokale brandweer het
bevoegd gezag.
3.18.6 Explosiegevaar
Vanwege de vorming en aanwezigheid van brandbaar biogas en de kans dat dit gas tot ontbranding of
ontsteking wordt gebracht, zal voor de vergistinginstallatie een indeling in "Gevarenzone-indeling met
betrekking tot gasontploffingsgevaar (NPR 7910)" moeten worden opgesteld. Bovendien zal alle apparatuur
in explosiegevoelige ruimten worden uitgevoerd conform ATEX-Richlijnen. De verplichtingen voor bedrijven
ten aanzien van gasontploffingsgevaar zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit. Het gaat dan met
name om het explosieveiligheidsdocument, de risico-inventarisatie en -evaluatie en de gevarenzoneindeling. Hoewel de Arbeidsinspectie in dezen de toezichthoudende instantie is, vinden wij dit
veiligheidsaspect dusdanig van belang dat, voorafgaand aan de ingebruikname van de vergisting- en
fakkelinstallatie, een bewijsstuk dat een gevarenzone-indeling heeft plaatsgevonden aan ons moet worden
overgelegd.
3.18.7 Opslag (gevaarlijke) stoffen
Ten aanzien van de verschillende grond- en hulpstoffen welke binnen de inrichting worden verladen,
opgeslagen en toegepast volgt in het onderstaande een nadere uiteenzetting. Wij zijn van mening dat de
opslag van grond-, hulp- en afvalstoffen overeenkomstig de BBT plaatsvindt.
Opslag van (afgewerkte) olie
Als gevolg van de aangevraagde uitbreidingen zal sprake zijn van een toename van de hoeveelheid te
gebruiken olie voor de wkk-installaties en de afgewerkte olie die vrij zal komen. Schone smeer- en motorolie
wordt volgens de aanvraag opgeslagen in een olietank of in vaten. Vrijgekomen afgewerkte olie wordt
eveneens opgeslagen in tanks of in vaten/emballage. Voor de opslag van afgewerkte en schone oliën in
vaten/emballage is voorschrift 5.2.8 aan de vergunning verbonden. Ten aanzien van de opslag van schone
olie en afgewerkte olie in tanks zijn de voorschriften 9.1 en 9.2 van de revisievergunning van 8 juli 2009
onverkort van toepassing.
Opslag van zwavelzuur en overige chemicaliën
Ten behoeve van het combi-luchtwassysteem bij de digestaatbewerkingsinstallatie en de ZeaGasreactor ten
behoeve van hygiënisatie van substraat wordt zwavelzuur toegepast. Globaal zal er binnen de inrichting
circa 6 - 7 m^ zwavelzuur voorradig zijn. Het zwavelzuur wordt geleverd in wisselcontainers (IBC's of
multibox) of kan vanuit tankwagens worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde dubbelwandige
opslagtank. Deze opslagtank zal voldoen aan de beoordelingsrichtlijn BRL K903/07. De opslag van
zwavelzuur en overige chemicaliën in emballage dient te voldoen aan het gesteld in de richtlijn PGS 15,
hetgeen is vastgelegd in voorschrift 8.1.1 van deze vergunning.
Opslag van kalk
Ten behoeve van de ZeaGasreactor vindt binnen de inrichting opslag van kalk plaats in een silo's. Gezien de
aard van deze opslag worden hieraan door ons geen nadere voorschriften gesteld.
Opslag van biogas
Biogas bestaat voor 55 - 60% uit methaan en kan in combinatie met lucht een explosief mengsel vormen.
Bovendien bevat biogas circa 45 - 50 % kooldioxide, alsmede waterdamp en sporen van waterstof,
zwavelwaterstof en ammoniak. Het biogas wordt boven de vergistingstanks opgevangen in de gasdichte
gasopslag (dubbel membraandak). Per vergistingstank bedraagt de gashoeveel held maximaal 1400 m^
onder een bedrijfsdruk van 100 mbar. De leidingen welke het biogas naar de overige (gebruiks-)installaties
transporteren zijn uitgevoerd in corrosiebestendig materiaal en liggen deels ondergronds. In de onderdelen
7.1 en 9.2 van de voorschriften hebben wij diverse eisen opgenomen ten aanzien van de biogasopslagen,
het leidingwerk en overige voorzieningen welke in aanraking komen met biogas.
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Opslag van dieselolie
Voor de opslag van dieselolie zijn in voorschrift 8.2.1 enkele paragrafen van de PGS 30 aan de vergunning
verbonden. In afwijking van de ontwerpvergunning hebben wij ambtshalve besloten om de paragrafen 4.7 en
4.9 van de PGS 30 uit dit voorschrift te schrappen, omdat er geen sprake is van ligging in een
milieubeschermingsgebied en/of een tijdelijke opslag- en afleverinstallatie. De opslagtank voor dieselolie
dient derhalve te voldoen aan het gestelde in de paragrafen 4.1 t/m 4.6 van de PGS 30.
3.19
Energie
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. De Wm-vergunning biedt ons de mogelijkheid om
energiebesparing te concretiseren bij individuele bedrijven.
De nu aangevraagde bedrijfsactiviteiten van Smit Kwekerijen zijn er primair op gericht om door middel van
het vergisten van mest en co-producten, biogas te produceren dat zal worden verbrand in wkk-installaties
(samen 2,6 MWe). De inrichting zal hierdoor voorzien in haar eigen energiebehoefte (warmte en elektriciteit).
Dit levert uiteindelijk een C02-reductie op omdat het gebruik van fossiele/primaire brandstoffen om energie
op te wekken zal verminderen. De geproduceerde warmte wordt deels benut voor het vergistingsproces en
verder voor het drogen van digestaat alsmede het verwarmen van de kassen en overige bedrijfsgebouwen.
De elektriciteit wordt voornamelijk aangewend ten behoeve van de assimilatieverlichting.
Op basis hiervan hebben wij, behoudens voorschriften m.b.t. de te registreren energiegegevens en tot
optimale benutting van de geproduceerde restwarmte, geen verdere (onderzoeks-)voorschriften gericht op
energiebesparing aan deze vergunning verbonden.
3.20
Grondstoffen- en waterverbruik
3.20.1 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen. De aard van de activiteiten alsmede de bij ons bekende gegevens
omtrent de binnen de inrichting toegepaste grond- en hulpstoffen geven ons geen aanleiding om hiervoor
voorschriften op te leggen aan Smit Kwekerijen.
3.20.2 Leidingwater
Zoals aangegeven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de locale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" is aangegeven dat
het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbruik in de inrichting 5000 m^ of meer
leidingwater bedraagt. Als gevolg van de aangevraagde uitbreidingen is geen sprake van een relevante
wijziging van het leidingwaterverbruik en voorschriften hieromtrent zijn derhalve niet nodig.
3.21
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is
vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote
stromen goederen vervoerd worden. In de provinciale t)eleidsnotitie " Verruimde reikwijdte en
Vergunningverlening" van 27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die onder de verruimde reikwijdte
vallen, richtinggevende relevantiecriteria vastgelegd. Voor vervoersbewegingen zijn de richtinggevende
relevantiecriteria meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan
2 miljoen transportkilometers per jaar.
Als gevolg van de aangevraagde veranderingen zullen de verkeersbewegingen t.b.v. de inrichting met circa
10 bewegingen per dag toenemen. Met inachtneming van deze toename is er geen sprake van
overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer en vervoer hebben gesteld.
Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is om voorschriften met
betrekking tot beperking van verkeer- en vervoersbewegingen in de vergunning op te nemen.
3.22
Installaties
Installaties met gevaarlijke stoffen onder druk
Installaties die onder druk staan en die gevaarlijke stoffen bevatten kunnen een risico vormen voor het
milieu. Om deze risico's beheersbaar te maken worden in het Warenwetbesluit drukapparatuur eisen gesteld
aan het ontwerp, de vervaardiging en het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur met een maximaal
toelaatbare (over-)druk van meer dan 0,5 bar. In de vergunning stellen wij hier geen voorschriften voor.
Elektrische installaties
De elektrische installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de
NEN-norm 1010.
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Gasopwerkingsinstallatie
In de gasopwerkingsinstallatie worden de componenten CO2, zuurstof, stikstof en resterend H2S uit het
biogas verwijderd, waardoor er slechts methaan overblijft. Deze opwerkingsstap maakt het mogelijk dat het
'groen gas' eventuele in het aardgasnet kan worden ingevoerd. Ten aanzien van deze installatie hebben wij
voorschriften (onder 9.3) aan de vergunning verbonden.
Warmte-kracht installaties
Het in de vergistingsinstallatie geproduceerde biogas wordt in wkk-installaties omgezet in groene stroom en
warmte die (deels) wordt aangewend voor eigen gebruik. Tot de betreffende wkk-installaties behoren de
reeds eerder vergunde gasmotor met een vermogen van respectievelijk 1,6 MWe, welke wordt omgebouwd
om naast aardgas ook biogas te kunnen verbranden. Daarnaast wordt nog een nieuwe motor voor zowel
aardgas en biogas bijgeplaatst van 1,0 MWe. Het gezamenlijk vermogen van deze wkk-installaties op biogas
bedraagt daarmee 2,6 MWe. Keuring en onderhoud van de wkk-installaties dient te geschieden
overeenkomstig hoofdstuk 4 van het rechtstreeks van toepassing zijnde Besluit emissie-eisen middelgrote
stookinstallaties milieubeheer (BEMS). Met betrekking tot de overige eisen die aan de warmtekrachtinstallaties worden gesteld, hebben wij de voorschriften onder 9.4 aan deze vergunning verbonden.
ZeaGasreactor
Tussen de hoofdvergisters en de navergisters is een ZeaGasreactor geplaatst, waarmee het substraat bij
een temperatuur van circa 90°C wordt gehygiëniseerd en de (vergistings-)efficiëntie wordt verhoogd.
Vanwege het toepassen van deze bewerkingsstap is de verwachting dat de biogasproductie ongeveer 15%
zal toenemen. De ZeaGasreactor wordt verwarmd middels restwarmte van de wkk-installaties en is volledig
gesloten uitgevoerd zodat geen emissies naar de lucht optreden.
Digestaatbewerkingsinstallatie
De digestaat (= vergiste biomassa) wordt met behulp van een vijzelpers gescheiden in een dikke en dunne
fractie. De dunne fractie ondergaat in eerste instantie filterstappen waarbij vaste onopgeloste bestanddelen
worden verwijderd. In een installatie voor ultrafiltratie/ omgekeerde osmose wordt vervolgens het fosfaat en
stikstof (opgelost als zouten) uit de dunne fractie teruggewonnen. Het fosfaat en de stikstof wordt
opgeslagen in polyester of stalen tanks en verkocht aan de kunstmestindustrie of als stikstofhoudende
meststof (vgl. vloeibare kunstmest) aangewend. Het is ook mogelijk om het geproduceerde concentraat door
de dikke fractie van het digestaat te mengen.
De dikke fractie van de digestaat wordt met de door wkk-installaties geproduceerde warmte gedroogd. Deze
dikke fractie wordt daartoe op drogerelementen gedoseerd en over een geperforeerd droogoppervlak
gevoerd met behulp van een loopketting, waardoor de drooglucht door het te drogen product wordt geleid.
Het gedroogde product wordt in een opslagcontainer of in een opslagvak van betonnen silowanden in de
bedrijfshal opgeslagen en kan vervolgens worden toegepast als meststof of als brandstof voor (bio-)
energiecentrales. De drooginstallatie kan naast het drogen van digestaat ook worden gebruikt voor het
indrogen van concentraat afkomstig van de installatie voor ultrafiltratie/ omgekeerde osmose en voor het
voordrogen van te vergisten dierlijke mest of andere biomassa. Met betrekking tot de digestaatbewerkingsinstallatie zijn de voorschriften 9.5.1 t/m 9.5.5 aan de vergunning verbonden.
3.23
Overige aspecten
3.23.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid,
genoemde wetten.
3.23.2 IVfilieuverslaglegging
Op de activiteiten van de inrichting is hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer niet van toepassing, zodat geen
sprake is van een milieuverslagleggingsplicht.
3.23.3 IVIaatregelen in bijzondere omstandigheden
Ongewone emissies naar de omgeving kunnen optreden bij brand, het weglekken van brandstof of het
beschadigen van opslagtanks door aanrijden e.d. Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten
en afwijkingen van de normale gang van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn
ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te
worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer
(Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghouder
om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk melding te maken bij het bevoegd gezag
en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te
beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens met betrekking tot het voorval
aan de melding dienen te worden toegevoegd.
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3.23.4 Termijn voor het in werking brengen van de inrichting
Voor een inrichting of deel van de inrichting vervalt de vergunning in het kader van de Wm indien deze niet
binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht. Hiervan
kan worden afgeweken als van tevoren kan worden verwacht dat een langere termijn nodig is. Hierom is in
onderhavig geval niet verzocht; een verlenging van de gebruikelijke termijn is derhalve niet aan de orde.
3.24
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment. Bij deze vergunning vindt geen relevante
onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet nodig.
3.25
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
1. Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
2. Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende
beperkingen zijn opgenomen;
3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrond-informatie betreffen
In het hoofdstuk Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze
overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig
en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze
een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde veranderingsvergunning onder voorschriften ter bescherming
van het milieu kan worden verleend.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Smit Kwekerijen
B.V. de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
paragrafen 2.2 en 2.9;
paragrafen 3.4 en 3.5;
paragraaf 4.2;
paragraaf 5.2;
paragrafen 6.3 en 6.4;
hoofdstuk 7;
paragraaf 9.1;
paragrafen 10.2, 10.3 en 10.4;
tekening nr. M-Ola;
bijlage 11: Acceptatie- & verwerkingsbeleid.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
5.4
Geldigheid van de vergunning
Overeenkomstig artikel 8.4, derde lid, van de Wet milieubeheer blijven de eerder voor de inrichting verleende
vergunningen onverminderd van kracht.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 4.4 van de
revisievergunning nr. 09-01 en de voorschriften 5.7.1 en 5.7.2 van de onderhavige vergunning, nadat deze
vergunning haar gelding heeft verloren, anders dan vanwege het bepaalde in artikel 8.18 van de Wet
milieubeheer, van kracht blijven tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan.
pagina 26 van 47

5.5
Ondertekening en verzending
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Groningen. 15 februari 2011.
Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter

secretaris.
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Smit Kwekerijen BV
WNP raadgevende adviseurs
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Slochteren;
de Regionale Brandweer, Hulpverleningsdienst Groningen;
Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's;
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Postbus 28000, 9400 HH Assen
de heer B. J Por, Siepweg 5, 9611 TJ Sappemeer.
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1

ALGEMEEN

1.1

Eerdere vergunningen

1.1.1
De volgende voorschriften behorende bij Wet Milieubeheervergunning No. 09-01 van 8 juli 2009 zijn van
toepassing op de veranderingen verleend in onderhavige vergunning, tenzij in de voorschriften anders is
bepaald:
1. Algemeen:
1.1 t/m 1.7
2. Afvalstoffen:
2.1 t/m 2.5
3. Afvalwater:
3.1, 3.2, 3.4, 3.5 en 3.8
4. Bodem:
4.4 t/m 4.6
5. Veiligheid:
5.1 en 5.3 t/m 5.5
6. Geluid:
6.1
7. Lucht:
7.1 t/m 7.3 en 7.5
8. Opleiding instructie en registratie:
8.1 t/m 8.5
9. Opslag van (afgewerkte) olie in bovengrondse tank(s): 9.1 en 9.2
10. Specifieke activiteiten
10.4 t/m 10.9, 10.11 en 10.12
1.2
Gedragsvoorschriften
1.2.1
De vergistinginstallatie, de wkk-installaties en de digestaatbewerkingsinstallatie in de bedrijfsloods mogen
continu in bedrijf zijn.

1.2.2
De verlichting om en nabij de vergistinginstallaties moet zodanig zijn dat voortdurend (inclusief de periode
van uitval van de elektriciteitsvoorziening) een behoorlijke oriëntatie binnen de inrichting mogelijk is en
werkzaamheden, waaronder begrepen controle- en reparatiewerkzaam heden kunnen worden verricht.

1.2.3
Voor alle documenten, richtlijnen en normen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die
ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet
is aangegeven.

1.2.4
Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten
te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd in het milieuregister.
1.3

Milieuregister

1.3.1
In aanvulling op voorschrift 8.2 uit de onderliggende vergunning No. 09-01 van 8 juli 2009, dienen ten
aanzien van de vergistinginstallatie, de daartoe behorende onderdelen en de compostplaats, de volgende
gegevens te worden geregistreerd en gedurende minimaal 6 jaar te worden bewaard in het milieuregister:
a
de schriftelijke instructies voor de binnen de inrichting werkzame personen, om handelingen in strijd
met de vergunning tegen te gaan en om handelingen in het belang van de bescherming van het
milieu te bevorderen;
b
een exemplaar van de vergunning(en);
c
meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
d
de hoeveelheden mest en co-producten die aan de vergistinginstallatie worden toegevoerd;
e
logboek m.b.t. reinigen van de slibvangput en olie-afscheider;
f
onderhoudscontracten met betrekking tot de in de inrichting aanwezige installaties;
g
certificaten of bewijzen van onderhoud of keuringen van de in de inrichting aanwezige tanks, filters en
overige voorzieningen/installaties;
h
de bevindingen van alle inspecties, metingen en onderhoudswerkzaamheden die met betrekking tot
de zorg voor het milieu van belang zijn;
i
registratie van het energie- en waterverbruik;
j
het bedrijfsnoodplan;
k
registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen acties;
I
advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en
brandwerende voorzieningen.
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1.4
Ongewone voorvallen
1.4.1
Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer
dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk telefonische mededeling te worden
gedaan aan het bevoegd gezag. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de
vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

2

INGANGSMATERIALEN

2.1

Acceptatie

2.1.1
In de vergistinginstallatie mag op jaarbasis een gezamenlijke hoeveelheid van maximaal 36.000 ton dierlijke
mest en co-producten worden verwerkt, waarbij het te vergisten mengsel tenminste voor 50% of meer
gewichtseenheden uit dierlijke mest dient te bestaan.

2.1.2
In de inrichting mogen uitsluitend co-producten worden geaccepteerd welke zijn opgenomen in bijlage Aa
onderdeel IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, en eventuele toekomstige aanpassingen daarvan.

2.1.3
De aanvoer van (dunne) mest t.b.v. het vergistingproces dient plaats te vinden in gesloten tankwagens.

2.1.4
De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid
inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen/wijzigingen. Wijzigingen in het A&Vbeleid mogen niet worden doorgevoerd voordat zij schriftelijk zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag.

2.1.5
Alvorens wijzigingen van het A&V-beleid dan wel de procedure voor acceptatie, registratie of controle,
worden toegepast dienen zij schriftelijk aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
de reden tot wijziging;
de aard van de wijziging;
de eventuele milieugevolgen;
de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid;
de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

2.1.6
Na ontvangst van ladingen co-producten moeten deze zo spoedig mogelijk worden geïnspecteerd op de
aanwezigheid van gevaarlijke of ongewenste stoffen.

2.1.7
Indien blijkt dat een partij co-producten ongewenste (afval-)stoffen bevat, dient de vergunninghouder deze
partij apart te houden en te voorzien van signalering (borden of linten). Vervolgens moeten deze stoffen
binnen twee weken door vergunninghouder worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de
vereiste Wm-vergunning(en) en moeten maatregelen worden getroffen om eventuele herhaling te
voorkomen.
2.1.8
Afvalstoffen mogen slechts worden geaccepteerd nadat massabepaling, controle of de geleverde
afvalstoffen voldoen aan de acceptatiecriteria en registratie heeft plaatsgevonden.

2.1.9
De weegbrug welke wordt gebruikt voor de massabepaling van aangeleverde stoffen moet overeenkomstig
de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Er dient een geldig
certificaat/bewijsstuk van de laatste ijking, waaruit de vervaldatum van de ijking van de weegbrug blijkt, te
zijn opgenomen in het milieuregister.
2.2

Op- /overslag mest en co-producten

2.2.1
Mest en vloeibare co-producten moeten via een gesloten leidingensysteem in de vergistinginstallatie worden
gepompt. Gedurende de reguliere bedrijfsvoering mogen de vergisters niet worden geopend om product toe
te voegen.
2.2.2
Behoudens tijdens op- en overslaghandelingen, dienen de aangevoerde vaste co-producten in de sleufsilo te
zijn beschermd zijn tegen weersinvloeden c.q. te zijn afgedekt met landbouwplastic of andere geschikte
afdekmaterialen.
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2.2.3
Geaccepteerde biomassastromen moeten zodanig worden opgeslagen in daarvoor bestemde
opslagvoorzieningen, dat gedurende de opslagperiode geen vermenging plaatsvindt. Ten behoeve van een
homogene invoer in de vergistinginstallatie mogen ten tijde van het vullen van de vergisters, in de
menginstallatie, mest en vloeibare en vaste co-producten met elkaar worden vermengd.
2.2.4
Vloeibare te vergisten co-producten moeten worden opgeslagen in vloeistofdichte, productbestendige silo's
of tanks van voldoende sterkte. Een silo of tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
2.2.5
De silo of tank voor vloeibare co-producten moet worden geplaatst binnen een omwalling of een andere
lekbakconstructie die 100 % van de grootste binnen de omwalling of lekbakconstructie geplaatste silo of
tank, alsmede 10 % van de overige binnen de omwalling of lekbakconstructie geplaatste
opslagvoorzieningen kan bevatten.

2.2.6
Gemorst mest- en co-product dient onmiddellijk na beëindiging van de overslaghandelingen, doch in ieder
geval aan het einde van iedere werkdag, te worden opgeruimd en in de vergister worden gebracht of als
afvalstof worden afgevoerd.

2.3
2.3.1

Registratie

Er dient een registratie te worden bijgehouden van de afzonderlijke hoeveelheden mest en co-producten die
aan de vergistinginstallatie zijn toegevoerd. In deze registratie dient minimaal de datum van toevoer, de
hoeveelheid en soort ingangsmateriaal te worden aangegeven.
2.3.2
In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde mest en
co-producten het volgende moet worden vermeld:
a
datum van aanvoer;
b
aangevoerde hoeveelheid (kg);
c
naam en adres van de locatie van herkomst;
d
aard, samenstelling en gebruikelijke benaming van de stroom;
e
nummer met bijbehorende omschrijving van co-product volgens bijlage Aa onderdeel IV van de
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet;
f
euralcode (indien van toepassing);
g
afvalstroomnummer (indien van toepassing);
2.3.3
Van aangevoerde mest en co-producten die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning
niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:
a
datum van aanvoer;
b
aangeboden hoeveelheid (kg);
c
naam en adres van plaats herkomst;
d
aard, samenstelling en gebruikelijke benaming van de stroom;
e
reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
f
nummer met bijbehorende omschrijving van co-product volgens bijlage Aa onderdeel IV van de
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet;
g
euralcode (indien van toepassing);
h
afvalstroomnummer (indien van toepassing).

3

GEPRODUCEERDE REST- EN AFVALSTOFFEN

3.1

Opslag, beheer en afvoer

3.1.1
De opslag van gevaarlijke afvalstoffen in emballage die middels hoofdstuk 1 van de richtlijn PGS 15 zijn
aangewezen en derhalve onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, dient tenminste te voldoen aan
het gestelde in de paragrafen 3.1, 3.2.1, 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21
en bijlage 3 van de richtlijn PGS 15.

3.1.2
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij
onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie,
moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de
betreffende afvalstoffen.
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3.1.3
De tijdens lediging en reiniging van de olie-slibvanger vrijgekomen afvalstoffen dienen te worden afgevoerd
naar een daartoe erkende verwerker.

3.1.4
Spuiwater afkomstig van de luchtwasinstallatie en van de biogasbehandeling dient te worden opgevangen in
speciaal daarvoor bestemde afgesloten vloeistofdichte spuiwatertanks. De spuiwatertanks moeten
voldoende inhoud hebben en mogen niet zijn voorzien van een overstort. De tanks mogen slechts voor 95%
worden gevuld.

3.1.5
Het is niet toegestaan spuiwater van de luchtwasinstallatie en van de biogasbehandeling in de riolering of
het oppervlaktewater te lozen.

3.1.6
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn
van opslag van afvalstoffen maximaal driejaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het
bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van
afvalstoffen.

4

AFVALWATER

4.1

Algemeen

4.1.1
Afvalwater dat meststoffen bevat en percolatiewater van de opslag van vaste co-producten mag niet worden
geloosd op het riool of het oppervlaktewater. Dergelijk afvalwater dient met een gesloten leidingsysteem In
het invoersysteem van de vergistingsinstallatie te worden gebracht of als afvalstof worden afgevoerd.

4.1.2
Afvalwater dat meer dan 20 mg/l aan minerale olie bevat, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377-2, mag niet in
het openbaar riool worden gebracht.
4.2

Zuiveringstechnische voorzieningen

4.2.1
Een olie-afscheider moet voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden
overeenkomstig NEN-EN 858-1, uitgave juni 2002 en december 2004, en NEN-EN 858-2, uitgave februari
2003.
4.2.2
Na elke lediging dient de olie-slibvanger direct volledig gevuld te worden met schoon water.
4.2.3
Van het ledigen en reinigen van een slibvangput en olie-afscheider moet een logboek worden bijgehouden
waarin tenminste moet zijn opgenomen:
a
data en resultaten van onderhoudscontroles en reparatiewerkzaamheden;
b
data, hoeveelheden, wijze van afvoer en bestemming van slib;
c
test- en keuringsresultaten;
d
aard en data van opgetreden storingen en calamiteiten en de genomen maatregelen.
4.3

Onderzoek hergebruik condenswater

4.3.1
Binnen één jaar na de eerste ingebruikname van de wkk-installaties op biogas moet door of namens de
vergunninghouder een onderzoek zijn uitgevoerd naar eventuele mogelijkheden tot hergebruik van het
vrijkomende condenswater. Het onderzoek dient tenminste de volgende elementen te bevatten:
de werkelijk geproduceerde hoeveelheid condenwater per m^ verbrand gas;
een overzicht van de samenstelling van het condenswater, waarbij is gekeken naar de gehalten van
minerale olie, pH, chroom, nikkel, zinken aluminium;
haalbaarheid en kosteneffectiviteit;
eventuele implementatiebelemmerende factoren;
verificatie van het onderzoek door een onafhankelijke deskundige.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de randvoorwaarden voor de uitvoering van het
onderzoek.
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5

BODEM

5.1

Algemeen

5.1.1
Met uitzondering van de opslag van meststoffen, vloeibare co-producten en digestaat In bassins/tanks,
moeten voor bedrijfsactiviteiten waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat,
dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen worden getroffen dat de activiteit,
overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een verwaarloosbaar risico).

5.1.2
Ten aanzien van de opslag van meststoffen, vloeibare co-producten en digestaat in bassins/tanks, moeten
dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen worden getroffen dat de activiteit,
overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A* (een aanvaardbaar risico).
5.2

Bodembeschermende voorzieningen en maatregelen

5.2.1
Het wassen van motorvoertuigen of onderdelen daarvan met water onder verhoogde druk mag alleen
plaatsvinden op een daarvoor bestemde wasplaats.
5.2.2
De tankplaats c.q. wasplaats dient te zijn voorzien van een gecertificeerde vloeistofdichte vloer conform
CU R/PB V-Aanbeveling 65 en afwaterend zijn gelegd naar de bedrijfsriolering. Het van deze vloer
vrijkomende afvalwater moet, voordat het wordt geloosd, door een olie-slibvanger te worden geleid welke
vloeistofdicht aansluit op de vloer van de tankplaats c.q. wasplaats.
5.2.3
De vloer rondom de vergistingstanks en de vloer van de sleufsilo's voor de opslag van vaste co-producten
moet minimaal vloeistofkerend zijn uitgevoerd. De vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een schrobput of
afvoergoot welke aansluit op de vloer van de sleufsilo's.
5.2.4
De compostplaats voor potgrond en uitgesorteerde planten uit eigen kwekerij dient te zijn ingericht en
uitgerust met de maatregelen en voorzieningen zoals aangeduid onder 'situatie C' volgens de Handreiking
composteringsplaats voor bedrijven met bloembollenteelt 2005.
5.2.5
De vloer van de bedrijfsloods alsmede (schrob-)putten, opvangbassins en lekbakken voor de eventuele
opvang van (milieu-)gevaarlijke stoffen dienen vloeistofdicht te zijn uitgevoerd. Ontwerp en aanleg van
vloeistofdichte vloeren of verhardingen moet plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65.

5.2.6
De binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloeren of
verhardingen moeten direct na aanleg en vervolgens tenminste eens per zes jaar overeenkomstig het
daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument worden beoordeeld en
goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat Besluit. Op
verzoek dient een geldige verklaring van goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
5.2.7
Werkzaamheden waarbij vloeistoffen vrijkomen die tot bodemverontreiniging kunnen leiden, dienen plaats te
vinden boven een bodembeschermende voorziening. Vrijkomende vloeistoffen dienen zorgvuldig te worden
opgevangen in daartoe geschikte opvangvoorzieningen van voldoende omvang en sterkte.
5.2.8
Olie en oliehoudende vloeistoffen in emballage dienen inpandig te worden opgeslagen boven vloeistofdichte
opvangvoorzieningen (lekbakken), welke de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen
vloeistoffen, vermeerderd met 10 %, kunnen bevatten.

5.2.9
In de ruimten waar de wkk-installaties staan opgesteld mag maximaal één vat koelvloeistof aanwezig zijn.

5.2.10
Het vulpunt voor het vullen van de opslagtank voor vloeibare co-producten moet zijn voorzien van een
lekbakvoorziening die voldoende groot is om eventueel gemorst product op te vangen.

5.2.11
Ten aanzien van eventuele lekkage van (smeer-)oliën uit de wkk-installaties dienen doelmatige
opvangvoorzieningen (zoals een lekbakconstructie of vloeistofdichte omwalling) te zijn getroffen.
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5.2.12
Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten, chemicaliën en afvalstoffen moeten direct
worden opgeruimd. Hiertoe moeten geschikt absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende
mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. De opgenomen gemorste (vloei-)stof moet worden opgeslagen en
afgevoerd in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.
5.3

Bedrijfsriolering

5.3.1
Rioolsystemen moeten zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling
51 zodat breuk ten gevolge van verzakking en daardoor lekkage uit de systemen wordt voorkomen.
5.3.2
De bedrijfsriolering moet aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in CUR/PBVaanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei-)stoffen en uiterlijk drie maanden na aanleg
en vervolgens elke zes jaar, aan de hand van CUR/PBV-aanbeveling 44, worden geïnspecteerd door een
Deskundig Inspecteur. Als bewijs van vloeistofdichtheid van de bedrijfsriolering moet een geldig
keuringsrapport worden bewaard in het milieuregister.
5.3.3
Delen van het rioolsysteem die uitsluitend worden gebruikt voor het transport van hemelwater en afvalwater
dat afkomstig is van kantoorgebouwen zijn uitgesloten van de in voorschrift 5.3.2 genoemde inspectie.
5.4

Onderhouds- en inspectieprogramma

5.4.1
Alle bodembeschermende voorzieningen dienen zodanig te worden beheerd, gecontroleerd en
onderhouden, dat de goede werking is gewaarborgd. Ten aanzien van de bedrijfsinterne controle hierop
dient, binnen drie maanden na de realisatie van de aangevraagde veranderingen, een onderhouds/inspectieprogramma te worden opgesteld welke is afgestemd op de gekozen voorzieningen en
bedrijfsactiviteiten. In het onderhouds-/ inspectieprogramma moet ten minste zijn vermeld:
welke bodembeschermende voorzieningen worden geïnspecteerd en onderhouden;
de inspectie- en onderhoudsfrequentie (deze moet minimaal één keer per jaar bedragen);
de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc);
waaruit het onderhoud bestaat;
de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden
gerapporteerd en geregistreerd;
wie het onderhoud en de inspecties uitvoert alsmede de verantwoordelijke functionaris voor inspectie,
onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten;
welke middelen benodigd zijn voor uitvoering van onderhoud en inspecties.
Er dient overeenkomstig dit programma te worden gehandeld.
5.4.2
Het onderhouds-/inspectieprogramma moet op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn
en moet op aanvraag van het bevoegd gezag worden overgelegd. De vergunninghouder moet erop toezien
dat het programma wordt nageleefd. Na elk uitgevoerd onderhoud moet ten minste worden geregistreerd:
datum waarop de inspectie/het onderhoud is uitgevoerd;
bevindingen uit inspecties of onderhoudsacties;
eventueel gepleegde acties c.q. uitgevoerde reparaties.
De registraties moeten in het milieuregister worden bewaard.
5.4.3
Eventuele gebreken of beschadigingen aan bodembeschermende voorzieningen, zoals scheuren of defecte
aansluitingen op putten, afvoergoten, e.d. dienen onmiddellijk te worden hersteld.
5.5

Bodemonderzoek

5.5.1
Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet ter plaatse van de te realiseren
vergistingsinstallatie, de daarbij behorende onderdelen en de bedrijfsloods een bodembelastingonderzoek
naar de nulsituatie zijn uitgevoerd. Het onderzoek inclusief monsterneming en analyse van de monsters
moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5725 en NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens
tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag.
5.5.2
De resultaten van dit onderzoek moeten uiterlijk drie maanden voordat met de bouw- c.q. aanlegactiviteiten
wordt aangevangen aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.
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5.6
5.6.1

Monitoring

Voor de ingebruikname van een bassin/tank voor de opslag van meststoffen, vloeibare co-producten en/of
digestaat dient, ten aanzien van deze voorzieningen, een monitoringsysteem/-programma voor de
grondwater- en bodemkwaliteit aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Het monitoringssysteem en
het monitoringprogramma moeten ten minste voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de
"Richtlijn monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten" zoals bedoeld in paragraaf 1.5 van onderdeel
BI van de NRB.

5.6.2
Het monitoren van de volgende parameters moeten tenminste in het monitoringsysteem zijn opgenomen:
fosfaat, nitraat, ammonium, sulfaat; pH, geleidbaarheid, koper, zink, cadmium, chroom, lood en arseen.

5.6.3
Monitonngsresultaten moeten na elke monitoringronde binnen twee maanden worden gerapporteerd aan het
bevoegd gezag en eveneens worden bewaard in het milieuregister.
5.7

Herstelplicht

5.7.1
Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) als gevolg van de
activiteiten in de inrichting Is aangetast of verontreinigd, dient de vergunninghouder er zorg voor te dragen
dat binnen zes maanden na toezending van de resultaten van het onderzoek aan het bevoegd gezag, de
bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in voorschrift
5.5.1.
5.7.2
Het herstel van de bodemkwaliteit dient te geschieden door een persoon of een instelling die beschikt over
een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer.

6

ENERGIE

6.1

Algemeen

6.1.1

De vergunninghouder dient een energieboekhouding bij te houden, waarin per kalenderjaar de volgende
gegevens zijn opgenomen:
a
de hoeveelheid biogasproductie (m^);
b
energieproductie/-levering (Mwh);
c
hoeveelheid warmtelevering c.q. restwarmtebenutting (MWth);
d
het jaargemiddelde netto rendement van de afzonderlijke wkk-installaties (%);
e
dieselolieverbruik (liter);
f
aardgasverbruik (m^);
g
leidingwaterverbruik (m^);
h
ingezette hoeveelheid mest en co-producten uitgesplitst per soort ingangsmateriaal (ton);
i
bedrijfsuren van de afzonderlijke wkk-installaties alsmede de oorzaken
(stops/start/storingen/calamiteiten/e.d.) die van invloed zijn geweest op de bedrijfsduur.
Voornoemde gegevens moeten per kalenderjaar in het milieuregister worden opgenomen.

6.1.2
De warmtekrachtinstallatie wordt zodanig in bedrijf gehouden dat de hoeveelheid warmte die nuttig gebruikt
wordt zo hoog mogelijk is en de hoeveelheid warmte die ongebruikt aan de omgeving wordt afgegeven zo
klein mogelijk is.

7

VEILIGHEID

7.1
Algemeen
7.1.1
Voordat wordt aangevangen met de aanleg/bouwvan de beide vergistingstanks direct naast de
belemmeringenstrook van de aardgasleiding, dient de precieze locatie van de leiding en de daarmee
samenhangende belemmeringenstrook door of namens de leidingbeheerder (NAM) te zijn gemarkeerd.

7.1.2
Voor de vergistinginstallatie moet een indeling in "Gevarenzone-indeling met betrekking tot
gasontploffingsgevaar (NPR 7910)" worden opgesteld. Een bewijs dat deze gevarenzone-indeling is
uitgevoerd dient voor de ingebruikname van de vergisting- en fakkelinstallatie aan het bevoegd gezag te
worden overgelegd.
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7.1.3
Risico relevante procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich aan een
terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten afdoende zijn beschermd
door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.

7.1.4
De hoogte van leidingbruggen over de terreinwegen moet door middel van een opschrift worden
aangegeven.

7.1.5
Het is verboden om te roken of werkzaamheden waarbij open vuur wordt gebruikt of waarbij vonken
(kunnen) ontstaan te verrichten nabij de vergistinginstallatie en biogasopslagen. Dit verbod door middel van
duidelijk zichtbare veiligheidstekens conform de NEN 3011 zijn aangegeven.

7.1.6
Bovengrondse gasleidingen moeten zijn vervaardigd uit corrosiebestendig materiaal of aan de buitenzijde op
doelmatige wijze tegen corrosie zijn beschermd.

7.1.7
Procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten en emballage moeten voor
zover deze betrekking hebben op gevaarlijke stoffen zijn voorzien van een codering, waaruit blijkt welke
(soort) stof daarin aanwezig is.
7.1.8
Plaatsen waar laden en lossen van gevaarlijke stoffen plaatsvindt moeten goed bereikbaar zijn en zodanig
zijn uitgevoerd dat het veilig laden, lossen of overslaan wordt gewaarborgd.

7.1.9
Voor het opstarten, na het stilleggen en tijdens herstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten alle
procesonderdelen en leidingen van de vergistinginstallatie welke met biogas in aanraking komen, op een
zodanige wijze worden geïnertiseerd, dat geen explosief mengsel kan ontstaan.

7.1.10

Installaties moeten zijn voorzien van regel- en beveiligingsapparatuur, waardoor de erin uitgevoerde
processen kunnen worden beheerst en de veilige werking van de installaties is gewaarborgd. Regel- en
beveiligingsapparatuur van installaties moeten tijdig in het betreffende proces ingrijpen alvorens
ongewenste, niet-reguliere emissies naar de lucht plaatsvinden en moeten in geval van storing automatisch
een veilige stand innemen ("fail-safe").

7.1.11
Bij storingen in, en/of uitval van het procesbesturingssysteem moeten de beveiligingsfuncties intact blijven,
zodat geen onveilige situaties ontstaan. Het beveiligingssysteem mag dus niet beïnvloed worden door
storingen in de procesbesturing.

7.1.12
Bij veiligheidsvoorzieningen die rechtstreeks naar de atmosfeer afblazen, moeten voorzieningen zijn
aangebracht om de goede en veilige werking bij het afblazen te garanderen. Voorts mogen geen (potentiële)
ontstekingsbronnen in de omgeving van het afblaaspunt aanwezig zijn.

7.1.13
In de ruimten waar de wkk-installaties en de biogasopwerkingsinstallatie zijn opgesteld moet een continu
werkend (bio-)gasdetectiesysteem aanwezig zijn.
7.2

Procedures en instructies

7.2.1
Personeel moet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van de procesapparatuur, de daartoe uit
te voeren handelingen en de bijbehorende beschermende maatregelen. Hierbij hoort ook de training in het
gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen stoffen en het melden van incidenten bij de
daartoe aangewezen verantwoordelijke personen.
7.2.2
Voor het bedrijven van de vergistinginstallatie, de biogasopwerkingsinstallatie en de wkk-installaties moeten
bedieningsvoorschriften of procedures zijn opgesteld waarin ten minste het onderstaande is opgenomen:
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a
b
c
d
e

de proces voorbereidende handelingen, het opstarten, het volgen en het stoppen van een proces;
uit te voeren handelingen ingeval van herstelwerkzaamheden, storing van een wkk en stroomuitval;
de hoeveelheden, de wijze en de volgorde van doseren van de voor het proces noodzakelijke stoffen;
de procesomstandigheden voor een normaal procesverloop;
de te treffen maatregelen bij boven normale procesomstandigheden die tot een gevaarlijke situatie
kunnen leiden en de te volgen noodstopprocedures;
f
de te volgen procedures om de installaties productvrij te maken.
Deze instructies/procedures dienen bij de relevante delen van de installatie aanwezig te zijn en dienen
halfjaarlijks te worden getest. Het bewijs en de bevindingen van deze halfjaarlijkse testen moet worden
opgenomen in het milieuregister.
7.3

Bedrijfsnoodplan

7.3.1
Alvorens de vergistinginstallatie, de biogasopwerkingsinstallatie en de wkk-installaties op biogas in gebruik
mogen worden genomen dient het bedrijfsnoodplan op deze installaties te zijn toegesneden. In het
bedrijfsnoodplan moet een duidelijke leesbare instructie zijn aangebracht over de te nemen maatregelen in
het geval van incidenten of calamiteiten. Deze instructie moet de namen, telefoonnummers en faxnummers
bevatten van onder andere verschillende nood- en hulpdiensten en van andere instanties en personen
waarmee in het geval van incidenten of calamiteiten contact moet worden opgenomen.
7.3.2
Een exemplaar van het actuele bedrijfsnoodplan moet op een toegankelijke plaats voor de op de inrichting
werkzame personen, de lokale brandweer en het bevoegd gezag aanwezig zijn.

8

GROND- EN HULPSTOFFEN

8.1
Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage
8.1.1
Met uitzondering van werkvoorraden dient de opslag van de in de aanvraag genoemde gevaarlijke stoffen in
emballage tot 10.000 kg, welke middels hoofdstuk 1 van de richtlijn PGS 15 zijn aangewezen en derhalve
onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, tenminste te voldoen aan het gestelde in de paragrafen 3.1,
3.2.1, 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21 en bijlage 3 van de richtlijn PGS
15.
8.2
Opslag van dieselolie
8.2.1
De tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten zijn uitgevoerd, geïnstalleerd, in gebruik zijn,
geïnspecteerd, gecontroleerd, gekeurd, beproefd, beoordeeld, onderhouden, gerepareerd en buiten gebruik
gesteld overeenkomstig in de paragrafen 4.1 tot en met 4.6 van de richtlijn PGS 30.
8.2.2
Het afleverpunt van dieselolie aan voertuigen dient te voldoen aan het gestelde in paragraaf 4.3.10 van de
PGS 30. Bij het afleveren van brandstof aan voertuigen mag de motor van het voertuig niet in werking zijn.
8.2.3
Van de dieselolietank dient een KIWA-tankcertificaat binnen de inrichting aanwezig te zijn.
8.3
Zwavelzuur
8.3.1
Zowel aan de buitenzijde van de ruimte waarin de opslag- en/of aftapvoorziening van zwavelzuur is
opgesteld, nabij de toegangsdeur(en) als aan de binnenzijde van de ruimte, moeten op meerdere duidelijk
zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, welke het gevaar van het opgeslagen
zwavelzuur aanduiden.
8.3.2
De pompen voor het transport van zwavelzuur van de opslag- en/of aftapvoorziening naar de luchtwasinstallatie en hygiënisatieinstallatie dienen in de ruimte voor de zwavelzuuropslag te zijn geplaatst.
8.3.3
Het reservoir, ontluchtings- en overloopleidingen, de tappunten en de doseerpompen van de zwavelzuurdosering moeten in of boven een vloeistofdichte opvangvoorziening zijn geplaatst.
8.3.4
Alle leidingen en appendages waarin zwavelzuur aanwezig is moeten bovengronds zijn gelegen. De
leidingen dienen jaarlijks op vloeistofdichtheid gecontroleerd te worden. De vergunninghouder dient deze
controlegegevens in het milieuregister te bewaren.
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8.3.5
Een kunststof opslagtank waarin zwavelzuur wordt bewaard dient dubbelwandig te zijn uitgevoerd en te zijn
voorzien van lekdetectie. Deze tank dient aantoonbaar te voldoen aan het gestelde in de
beoordelingsrichtlijn BRL K903/07.

9
9.1
9.1.1

INSTALLATIES
Elektrische installaties

De elektrische installaties in de inrichting moeten voldoen aan de NEN 1010.

9.1.2
In de overeenkomstig NPR 7910 gezoneerde ruimten en locaties met gasontploffingsgevaar moet de daarin
aanwezige elektrische installatie voldoen aan NEN-EN-IEC 60079-14.

9.1.3
De mestvergistinginstallatie moeten ter beveiliging tegen blikseminslag zijn voorzien van een doelmatige
aarding. De uitvoering, de inspectie en het onderhoud van de bliksemafleider- en van de aardinginstallaties
moet geschieden overeenkomstig NEN-EN-IEC 62305-serie (2006).

9.2
9.2.1

Vergistinginstallaties

De uitvoering en constructie van de bassins/tanks behorende bij de vergistinginstallatie alsmede de
afdekking dient te voldoen aan de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992). Bassins/tanks moeten worden
gebouwd door een bedrijf (bouwer/aannemer) dat is gecertificeerd op grond van de beoordelingsrichtlijn BRL
2342 "Mestbassins/Afdekkingen voor mestbassins".

9.2.2
De biogasopslagen, het leidingwerk en overige voorzieningen welke in aanraking komen met biogas, moeten
voldoen aan de door GASTEC geformuleerde eisen voor biogasinstallaties. De onderlinge afstanden dienen
tevens te voldoen aan Veiligheidsregels en technische preventierichtlijnen bij de bouw en het gebruik van
agrarische biogasinstallaties zoals opgesteld door de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen
in Nederland (14 oktober 2005).
9.2.3
Alvorens de vergistinginstallatie in gebruik wordt genomen dient de leverancier aan te tonen dat de
constructies van de bassins/tanks alsmede de biogasinstallaties en -opslagen op een deugdelijke wijze zijn
geconstrueerd. Dit dient te blijken uit gewaarmerkte verklaringen waarin is aangegeven dat de toegepaste
constructies van voldoende kwaliteit zijn. Deze verklaringen moeten worden bewaard in het milieuregister.
9.2.4
De vergistinginstallatie en biogasinstallaties en -opslagen moeten jaarlijks door een erkend deskundige
worden gecontroleerd op een goede en veilige werking, zonodig dient onderhoud te worden verricht. Een
geldig bewijs waaruit de goedkeuring blijkt alsmede onderhoudsrapporten dienen te worden bewaard in het
milieuregister.

9.2.5
Vergunninghouder moet t.a.v. de vergistinginstallatie en biogasinstallaties en -opslagen een onderhoudscontract kunnen overleggen met de leverancier of een onderhoudsbedrijf. In dit contract moet zijn
opgenomen dat in geval van storing aan deze installaties zo snel mogelijk wordt ingegrepen. Als een storing
niet direct verholpen kan worden moet er binnen 8 uur iemand ter plaatse zijn die kan ingrijpen.

9.2.6
Voor het verstrijken van de referentieperiode van de tanks/bassins van de vergistingsinstallatie moet
overeenkomstig BRL 2344 een herkeuring van de tanks/bassins plaatsvinden door een erkend deskundige.
Een geldig bewijs van deze herkeuringen waaruit de goedkeuring voor een nieuwe referentieperiode blijkt
moet worden bewaard in het milieuregister.
9.2.7
In ruimten waar leidingen, pompen of behandelingsapparatuur voor biogas zijn opgesteld moet het ventilatievoud tenminste 5 maal per uur bedragen.
9.2.8
De biogasopslag mag voor maximaal 90% worden gevuld. Dit dient permanent te worden gemeten en te
worden geregistreerd door gebruikmaking van een geijkte drukmeter of anderszins gelijkwaardige methode.
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9.2.9
De opslagen van biogas dienen uitgerust te zijn met een alarm om een waarschuwing te geven indien deze
vol raken met biogas. Deze systemen dienen te zijn voorzien van een automatische beveiliging
(overdrukbeveiliging) tegen te hoge druk.

9.2.10
Een overdrukbeveiliging dient minimaal jaarlijks te worden onderhouden en getest door een ter zake kundige
instantie om een goede werking te waarborgen. Het bewijs hiervan dient te worden bewaard in het
milieuregister.

9.2.11
Indien een waterslot als overdrukbeveiliging wordt toegepast moeten deze zodanig zijn geplaatst dat
bevriezing steeds wordt voorkomen. Het vloeistofniveau in alle watersloten moet dagelijks worden
gecontroleerd en zonodig worden bijgevuld.

9.2.12
Bij stroomuitval of storingen moet in ieder geval de luchtpomp voor ontzwaveling en de fakkel in bedrijf
kunnen blijven.

9.2.13
Aan de digestaat in de navergister en/of naopslag mag geen verse dierlijke mest of co-vergistingmateriaal
worden toegevoegd.
9.3

Gasopwerkingsinstallatie

9.3.1
Het biogas uit de vergister moet voor het naar de warmtekrachtinstallaties wordt afgevoerd een goed
functionerende gasopwerkingsinstallatie passeren teneinde het aanwezige water te verwijderen en corrosie
in de installatie door zwavelwaterstof, ammoniak en overige gassen te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te
beperken.
9.3.2
De gasopwerkingsinstallatie moet in goede staat van onderhoud verkeren, periodiek worden geïnspecteerd
en regelmatig worden schoongemaakt, zodanig dat het gehalte aan voor de warmtekrachtinstallatie
schadelijke stoffen niet tot schade en onjuiste werking zullen leiden. De bevindingen van inspecties en
onderhoud moeten worden vastgelegd in het milieuregister.

9.3.3
De gasopwerkingsinstallatie moet zijn voorzien van een doelmatige voorziening om in geval van explosie de
daarbij optredende druk veilig af te voeren.

9.3.4
Een afvoerlelding voor de gassen moet zodanig zijn uitgevoerd dat condenswater daaruit kan worden
verwijderd en afgevoerd. Het is niet toegestaan om afgescheiden water dat ontstaat bij de gasopwerking in
de riolering of het oppervlaktewater te lozen.
9.4

Warmtekrachtinstallaties

9.4.1
Warmtekrachtinstallaties moeten voldoen aan NEN 2078 (GAVO deel 2) "Eisen voor industriële
gasinstallaties".
9.4.2
Voor de warmtekrachtinstallaties moet een onderhoudscontract bij een SCIOS erkend inspectiebedrijf, of
een andere persoon die over aantoonbare gelijkwaarde deskundigheid beschikt, zijn afgesloten waarin is
vastgelegd dat optredende storingen aan de warmtekrachtinstallatie binnen 8 uur dienen te zijn verholpen.
9.4.3
Een verklaring en/of bewijs dat afstelling, keuring, periodiek onderhoud en reparatie van de wkk-installaties
heeft plaatsgevonden, alsmede de onderhoudscontract(en) ten behoeve van de wkk-installaties, moeten in
het milieuregister worden opgenomen.

9.4.4
In de aanvoerleiding van biogas naar de warmtekrachtinstallaties dient een vlamdover te zijn aangebracht.

9.4.5
Een ruimte waarin een wkk-installatie is opgesteld inclusief alle bijbehorende installaties moeten voldoen aan
NEN 1078 en NEN 2078. Bovendien moet de ruimte tijdens het in werking zijn van de installatie:
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voorzien zijn van een doelmatige ventilatie, zodanig dat de interne warmteontwikkeling geen
aanleiding geeft tot onveilige functioneren van de opgestelde warmtekrachtinstallatie;
niet als opslag- op bergruimte worden gebruikt, en
geen tijdelijke bewaarplaats zijn van stoffen of voorwerpen die brand of explosie kunnen veroorzaken.

9.4.6
Verbrandingsgassen dienen naar de buitenlucht te worden afgevoerd door middel van een gasdichte
afvoerlelding. De uitmonding van de uitlaat moet zich op een zodanige plaats bevinden dat hinder voor de
omgeving wordt voorkomen.

9.4.7
Het gehele uitlaatsysteem van de warmtekrachtinstallatie moet voldoen aan NEN 1078 en tenminste
éénmaal per kalenderjaar worden geïnspecteerd en zonodig inwendig gereinigd zonder dat roet of ander vuil
zich verspreidt. Het bewijs hiervan moet worden bewaard in het milieuregister.

9.5
9.5.1

Digestaatbewerkingsinstallatie

De ruimte waarin digestaat wordt bewerkt, moet zodanig zijn geventileerd, dat zich geen brandbaar en/of
explosief lucht/gasmengsel kan vormen.

9.5.2
De vloeibare dunne fractie uit de digestaatbewerkingsinstallatie moet worden opgeslagen in polyester of
stalen tanks, overeenkomstig voorschrift 10.9 behorende bij onderliggende Wet Milieubeheervergunning
No. 09-01 van 8 juli 2009.

9.5.3
De opslag van de dikke fractie afkomstig van de digestaatbewerkingsinstallatie dient plaats te vinden in
afgesloten opslagcontainers of in een opslagvak van betonnen silowanden in de bedrijfshal.
9.5.4
De installatie voor omgekeerde osmose moet minimaal jaarlijks worden geïnspecteerd en onderhouden
volgens de daarvoor door de fabrikant gestelde richtlijnen.

9.5.5
Van elke toepassing van de drooginstallatie voor andere doeleinden dan het indrogen van de dikke fractie
van het digestaat, moet in een logboek het volgende worden opgenomen:
omschrijving van de te drogen stromen/materialen;
datum en aanvangstijdstip van de droogactiviteit;
tijdsduur van de droogactiviteit;
hoeveelheid gedoogde stromen/materialen;
Dit logboek moet worden opgenomen in het milieuregister.

9.6
9.6.1

Storingen installaties

Van elke storing aan de vergistinginstallatie, de wkk-installaties, de digestaatbewerkingsinstallatie of
luchtwas-installatie moet in een logboek het volgende worden opgenomen:
datum en aanvangstijdstip storing;
tijdsduur van de storing;
uitgevoerde herstelwerkzaamheden;
eventuele inzet mobiele fakkel.
Dit logboek moet worden opgenomen in het milieuregister.

10

LUCHT EN GEUR

10.1

Algemeen

10.1.1
Het doorblazen of reinigen van tankauto's, oplegger tanks, leidingen e.d. waarbij dampen in de buitenlucht
worden gebracht is niet toegestaan.

10.1.2
Bij onderhoud dienen maatregelen genomen te worden om emissies te voorkomen. Eventueel bij onderhoud
vrijkomende (bio-)gasstromen dienen via de fakkel te worden verbrand.

10.1.3
Opslag, overslag, bewerken en mengen van co-producten en van op de compostplaats aanwezige stoffen
moet zodanig plaatsvinden, dat geen visueel waarneembare stofhinder optreedt.
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10.1.4
Afvoerleidingen voor afgassen moeten voor het uitvoeren van (controle-)metingen zijn voorzien van
afsluitbare openingen, die moeten zijn aangebracht op goed bereikbare en meettechnisch geschikte
plaatsen. Het aanbrengen van de meetpunten moet overeenstemmen met NEN-EN 15259.

10.2
10.2.1

Ontzwaveling

Biogas moet in de vergistingstank worden gezuiverd c.q. ontzwaveld door biologische binding (toevoer van
lucht) of door toepassing van een alternatieve ontzwavelingsmethode waarmee hetzelfde resultaat wordt
bereikt.

10.2.2
De concentratie van zwavelwaterstof (H2S) in het gereinigde biogas moet tenminste éénmaal per maand
worden gemeten. Registratie van de maandelijks verkregen meetwaarden dient plaats te vinden in het
milieuregister.

10.2.3
Het voortschrijdend 12 maandengemiddelde van de maandelijkse H2S metingen mag maximaal 250 ppm
bedragen.
10.3

Biogas samenstelling

10.3.1
Vergunninghouder dient per vergistingsinstallatie minimaal éénmaal per jaar de samenstelling van het aan
de biogasopwerkingsinstallatie aangeboden biogas te bepalen waarbij ten minste het percentage methaan,
kooldioxide en zwavelwaterstof wordt bepaald. De rapportage dient te worden bewaard in het milieuregister.

10.3.2
Indien uit de jaarlijkse bepaling van de samenstelling van het biogas volgens voorschrift 10.3.1 blijkt dat het
H2S-gehalte in het biogas afkomstig van één of meerdere vergistingsinstallaties hoger is dan 0,1 vol%, dan
dient het bevoegd gezag hiervan binnen één week na het bekend worden van de meetresultaten in kennis te
worden gesteld.

10.4
10.4.1

Luchtwasinstallatie

Lucht afkomstig van de digestaatbewerkingsinstallatie dient te worden behandeld in een gecombineerd
luchtwassysteem (conform BWL 2007.02.VI, april 2009) zodat emissies van ammoniak, stof en
geurcomponenten tot een minimum worden gereduceerd.

10.4.2
Alle maatregelen en voorzieningen die een doelmatige werking van het luchtwassysteem waarborgen
moeten worden getroffen. Het gaat hier tenminste om de maatregelen en voorzieningen die zijn genoemd in
de bij het luchtwassysteem behorende systeembeschrijving. Dit betreft de beschrijving met het nummer BWL
2007.02.V1 van april 2009.

10.4.3
De luchtwasinstallatie dient te zijn voorzien van een alarmeringsysteem dat bij (dreigend) disfunctioneren
en/of uitval een signaal afgeeft aan de dienstdoende operator.

10.4.4
De in de luchtwasser geplaatste sproeiers dienen voor een optimale verdeling van de aangezuurde
wasvloeistof over het filterpakket te zorgen en ongevoelig te zijn voor verstopping.

10.4.5
De pH-waarde van het waswater in de luchtwasinstallatie mag niet meer bedragen dan 6,5. Bij een hogere
waarde dient onmiddellijk tot verversing van het waswater te worden overgegaan. Direct na verversing mag
de pH van het waswater niet lager zijn dan 3.

10.4.6
Van het gecombineerde luchtwassysteem moet een opleveringsverklaring in het milieuregister aanwezig zijn.

10.4.7
De controle en inspectie van de luchtwasinstallatie met alle bijkomende voorzieningen moet worden
uitgevoerd volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de:
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a

bij dit luchtwassysteem behorende systeembeschrijving, de beschrijving met het nummer BWL
2007.02.V1 van april 2009;
b
checklist controle werking biologisch luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument
'Luchtwassystemen voor de veehouderij';
c
checklist onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument
'Luchtwassystemen voor de veehouderij';
Indien de resultaten van de controles afwijken van het resultaat dat is vermeld in de bijlage
monsternameprotocol biologisch luchtwassysteem en de bijlage controlepunten wekelijkse controle
biologisch luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'
moeten de bijbehorende acties, die in de betreffende tabel zijn weergegeven, worden genomen.
10.4.8
Van het gecombineerde luchtwassysteem moet een logboek worden bijgehouden waarin aantekening
plaatsvindt van:
a
tijdstippen en tijdsduur gedurende welke het filter niet conform de vergunning in bedrijf is geweest;
b
de oorzaken hiervan;
c
de maatregelen die zijn genomen om het filter weer normaal te doen functioneren.

10.5
10.5.1

Fakkelinstallatie

Indien als gevolg van storingen geen biogas kan worden verbrand in warmtekrachtinstallaties en de
biogasopvang voor meer dan 90% vol dreigt te raken, dient onmiddellijk een (mobiele) fakkel te worden
ingezet om het biogas te verbranden.

10.5.2
De positionering van de fakkel dient aan de veiligheidseisen te voldoen conform het gestelde in de Richtlijn
NPR 7910-1.

10.5.3
De fakkel moet een zodanige capaciteit hebben dat deze alle niet verbrande gassen uit de installatie kan
verbranden. Bij de verbranding in de fakkel installatie mag geen roet- of geurvorming optreden.

10.5.4
De fakkelinstallatie moet tenminste een beveiliging bevatten die voorkomt dat vlamterugslag in het
leidingsysteem kan optreden, terwijl een vrije doorstroming van de fakkelgassen onder alle omstandigheden
blijft gewaarborgd.

10.5.5
Met betrekking tot het affakkelen moet een logboek worden bijgehouden, waarin tenminste de volgende
gegevens worden geregistreerd:
datum, begin- en eindtijd van het affakkelen;
aard en oorzaak van het affakkelen;
gemeten dan wel berekende hoeveelheid afgefakkeld gas;
De registratie moet binnen de inrichting aanwezig zijn en moet worden opgenomen in het milieuregister.
10.6

Geur

10.6.1

De geurimmissie van de inrichting mag de uurgemiddelde concentratie, ter plaatse van de overeenkomstige
contouren in bijlage 3 van de vergunningaanvraag, met niet meer dan de in de onderstaande tabel
aangegeven uren per jaar overschrijden.
concentratie in

percentiel

overschrijding

figuur van bijlage 3 van de
aanvraag

OUe/m^
0,5

98

2 procent = 175 uur/jaar

figuur 5

1

99,5

0,5 procent = 44 uur/jaar

2

99,9

0,1 procent = 9 uur /jaar

figuur 6
figuur 7

10.6.2
Indien door het bevoegd gezag, op basis van geregistreerde en door het bevoegd gezag geverifieerde
geurklachten, wordt geconstateerd dat er sprake is van structurele geuroveriast, kan het bevoegd gezag de
vergunninghouder verplichten een geuronderzoek uit te voeren naar de oorzaak van de klachten en de
mogelijkheden om geuroveriast te voorkomen.
Het onderzoek naar de geuremissie dient overeenkomstig de wijze vermeld in het document "Meten en
Rekenen Geur" (publicatiereeks Lucht 115) te worden uitgevoerd. Het onderzoeksrapport dient ter controle
of aan het gestelde In voorschrift 10.6.1 wordt voldaan dan wel kan worden voldaan en dient in ieder geval
de volgende gegevens te bevatten:
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een beschrijving van de geurbelastende onderdelen van de inrichting;
overzicht van de onderzochte geuremissiepunten/geurbronnen waaronder minimaal de schoorstenen
van de wkk-installaties, de buitenopslagen en de drooginstallatie en de vastgestelde geuremissie per
bron;
toetsing aan de emissie-eisen welke voortvloeien uit voorschrift 10.6.1;
bijzondere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn geweest op de meetuitkomst.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de te onderzoeken en rapporteren gegevens.

10.6.3
Indien uit de rapportage van de geurmeting als bedoeld in voorschrift 10.6.2 blijkt dat niet wordt voldaan aan
de in voorschrift 10.6.1 genoemde grenswaarden, dient de vergunninghouder binnen zes maanden nadat de
rapportage is opgesteld, een plan van aanpak ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te overleggen waarin
ten minste is aangegeven:
alle geurreducerende maatregelen die door vergunninghouder zullen worden genomen (waarbij
gebruik is gemaakt van de Handreiking luchtemissiebeperkende technieken van Infomil d.d. 15 april
2009) teneinde aan de in voorschrift 10.6.1 genoemde grenswaarden te voldoen;
het verwachtte effect van elke te nemen maatregel op de in voorschrift 10.6.1 bedoelde contouren;
de fasering van realisatie van de uit te voeren/te treffen maatregelen;
de investerings- en exploitatiekosten van elke maatregel.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan het plan van aanpak.

10.6.4
De vergunningshouder dient de maatregelen welke op grond van het in voorschrift 10.6.3 opgestelde plan
van aanpak met het bevoegd gezag zijn overeengekomen, uit te voeren.

10.6.5
Het effect van de geurreducerende maatregelen dient binnen zes maanden na realisatie van de uit het plan
van aanpak voortvloeiende maatregelen te worden gecontroleerd door middel van een geuronderzoek als
bedoeld in voorschrift 10.6.2. Indien uit nieuw geregistreerde en door het bevoegd gezag geverifieerde
geurklachten of uit het controleonderzoek opnieuw blijkt dat de genomen maatregelen onvoldoende effect
hebben gehad, dient het gestelde in de voorschriften 10.6.3 en 10.6.4, binnen een door het bevoegd gezag
te stellen termijn, te worden herhaald.

10.6.6
Bij ernstige geuroveriast in de omgeving ten gevolge van een storing of een incident dient, op aanwijzing van
het bevoegd gezag, de hinderveroorzakende procesvoering onmiddellijk te worden beëindigd.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
AFVALWATER:
Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen, of moet ontdoen.
BEDRIJFSRIOLERING:
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een
andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen
zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten
gebruik wordt gesteld.
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of
immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke
voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.
BODEMRISICOCATEGORIE A:
Verwaarloosbaar bodemrisico.
BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, overeenkomstig de
bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.
BRL 2344:
Nationale beoordelingsrichtlijn: Advisering verlenging referentieperiode voor mestbassins en afdekkingen
voor mestbassins.
BRL K903/07
Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs
Tankinstallaties (REIT).
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 51:
Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.
CUR/PBV-AANBEVELING 65:
Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.
DIFFUSE EMISSIES:
Emissies door lekverliezen.
Emissies van oppervlaktebronnen
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
EMISSIE:
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De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).
GELUIDBELASTING:
De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.
GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (lEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de lECpublicatie no. 651, uitgave 1989.
GEURWAARNEMING:
De geur wordt minstens eenmaal waargenomen.
De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de Inrichting en niet van andere bronnen uit de
omgeving.
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
Afvalstoffen zoals aangewezen in de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural).
IMMISSIE:
De concentratie in de omgeving (op leefniveau).
INSTALLATIES OF PROCESINSTALLATIES:
Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of
opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met
inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in
de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en
rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
MONITORING:
Het met een doelmatige frequentie in de nabijheid van een potentiële bron met gerichte technieken in de
bodem detecteren van (het ontstaan van) bodemverontreiniging met het doel de omvang van een
onverhoopte bodemverontreiniging te beperken.
MPS-GAP
Wereldwijd keurmerk voor sierteeltproducten (GAP = Good Agricultural Practices)
NEN:
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 1010:
Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.
NEN 1078:
Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar.
NEN 2078:
Eisen voor industriële gasinstallaties.
NEN 3011:
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.
NEN 5725:
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.
NEN 5740:
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de
milieuhygiënische kwaliteitvan bodem en grond.
NEN-EN 15259:
Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en
voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting.
NEN-EN-IEC 60079-14:
Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen.
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NEN-EN-IEC 62305-SERIE:
Bliksembeveiliging.
NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.
NPR 7910-1:
Gevarenzone-indeling voor gasontploffingsgevaar (2008)
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Informatiecentrum Milieuvergunningen
(InfoMil).
PERCOLATIEWATER:
Vocht dat door het opgeslagen materiaal Is gesijpeld, uit de opgeslagen materiaal treedt en vervolgens aan
de voet of onderzijde van de opslaghoop verzamelt of wegvloeit.
PGS:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte
richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen
zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
PGS 15:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via
www. publ icatiereeksgevaarl ijkestoffen.nl.
PGS 30:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten. Buitenopslag in kleine installaties'.
Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
RIOLERING:
Bedrijfsriolering of openbare riolering.
RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
VISA:
Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas.
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:
Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan
komen.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
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