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BESLUIT 

 

Onderwerp 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 2 november 2020 een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen 

voor de activiteit het milieuneutraal veranderen van een inrichting. 

De aanvraag is ingediend door Coöperatie Avebe U.A. (hierna Avebe). De ingediende aanvraag is 

geregistreerd onder OLO nummer 5544723. Op 11 en 19 november 2020 hebben wij aanvullingen op 

de aanvraag ontvangen. 

De aanvraag heeft betrekking op de toepassing van een elektrische stoomketelinstallatie als 

toevoeging op de bestaande aardgasgestookte warmte-kracht centrale (WKC) en stoomketels. 

 

Besluit 

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen besluit: 

1. gelet op artikel 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de 

aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden; 

2. dat de vergunning wordt verleend voor het milieuneutraal veranderen van (de werking van) de 

inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e juncto artikel 3.10 lid 3 Wabo); 

3. dat de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de vergunning: 

• het aanvraagformulier voor voornoemde activiteit (OLO nr. 5544723); 

• de toelichting "Aanvraag vergunning: Inpandige elektrische ketel, milieuneutrale wijziging 

WABO AVEBE Ter Apelkanaal, d.d. 2 november 2020; 

• weergave plaatsing ketel (bijlage II aanvraag); 

• het rapport "Akoestisch onderzoek E-boiler Avebe Ter Apelkanaal", kenmerk N002-

1278858HDI-V03-hdi-NL, d.d. 19 november 2020 (bijlage III aanvraag). 

4. dat wij aan de vergunning de in dit besluit opgenomen voorschriften verbinden; 

5. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. 

 

Inwerkingtreding 

Deze vergunning treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door 

toezending. 

 

Bezwaar 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten binnen zes weken na de dag van 

bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.  

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij 

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen). 

 

Ondertekening en verzending 

Gedeputeerde Staten van Groningen, 

namens dezen, 

 
Mw. N.D. Baars 

Directeur Omgevingsdienst Groningen 
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Verzonden op: 23 november 2020 

 

Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan: 

• Coöperatie Avebe U.A., Postbus 15, 9640 AA Veendam; 

• het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde, Postbus 14 

9550 AA Sellingen; 

• de burgemeester van de gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen; 

• het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam; 

• het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen; 

• het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag; 

• de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD te Den Haag; 

• de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Major Hazard Control, Postbus 9080,  

2509 LV  Den Haag; 

• de Nederlandse Emissie-autoriteit, Postbus 91503, 2509 EC Den Haag. 
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1.  VOORSCHRIFTEN MILIEU 

1.1 Geluidsonderzoek 

1.1.1 Binnen uiterlijk 3 maanden na het onder representatieve omstandigheden in werking hebben 

  van de elektrische stoomketel, dient aan het bevoegd gezag een rapport te worden   

  overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen: 

• een beschrijving van de voor de elektrische stoomketel relevante geluidsbronnen en de 

plaats en hoogte waarop deze zich bevinden; 

• een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze 

bronnen, waaronder begrepen het door metingen vastgestelde geluidsvermogensniveau 

per octaafband en in dB(A); 

• een berekening van de geluidsbijdrage van deze bronnen op de referentiepunten, zoals 

opgenomen in het aan beschikking van 28 juli 2020 (Z2020-00000415) verbonden 

voorschrift 3.1*; 

• een beschrijving van de genomen dan wel de te nemen geluidreducerende maatregelen 

en de effecten hiervan; 

• toetsing van de berekende en/of gemeten geluidsniveaus aan de grenswaarden, zoals 

opgenomen in het aan de beschikking van 28 juli 2020 (Z2020-00000415) verbonden 

voorschrift 3.1*; 

• op welke wijze de installatie wordt betrokken in het geluidpreventie- en beheersplan, 

zoals vastgelegd in het aan de beschikking van 28 juli 2020 (Z2020-00000415) 

verbonden voorschrift 3.4. 

 

  * De berekeningen dienen te worden uitgevoerd en voor het zonebeheer te worden     

  aangeleverd in dezelfde versie van Geomilieu (thans GM v5) als waarin de zonebeheerder het   

  geluidmodel heeft aangeleverd.  
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1. PROCEDURELE ASPECTEN 

1.1 Publicatie aanvraag  

Van de aanvraag is kennis gegeven door publicatie in het Dagblad van het Noorden, edities Groningen 

Oost en Drenthe en op de provinciale website. 

1.2 Reguliere procedure en beslistermijn 

De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in 

paragraaf 3.2 Wabo. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dient op de aanvraag te worden 

beslist. 

1.3 Volledigheid aanvraag 

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op 

volledigheid. De aanvraag bevat met de ingediende aanvullingen voldoende gegevens voor een goede 

beoordeling van de gevolgen van het project voor de fysieke leefomgeving en is door ons in 

behandeling genomen. 

1.4 Bevoegd gezag 

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 

en de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen of te 

weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle 

aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor 

zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.  

1.5 Coördinatie met Wet natuurbeheer 

Door Avebe is op 23 oktober 2020 voor de gehele inrichting een aanvraag voor een vergunning in het 

kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) ingediend. Er is daarmee geen sprake van een 

gecoördineerde behandeling met onderhavige aanvraag voor een omgevingsvergunning. 

1.6 Adviezen 

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of 

betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de 

artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag op 2 november respectievelijk 5 

november 2020 ter advisering verzonden aan: 

• de gemeente Westerwolde; 

• het waterschap Hunze en Aa's; 

• de Veiligheidsregio Groningen; 

• de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport; 

• de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

Binnen de gestelde termijn hebben wij geen advies ontvangen van deze adviseurs. 

1.7 Publicatie besluit 

Van de publicatie van dit besluit wordt mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden, edities  

Groningen Oost en Drenthe en op de provinciale website. 
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2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 

2.1 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting 

 

Omschrijving van de aangevraagde verandering 

De aanvraag heeft betrekking op de toepassing van een elektrische stoomketelinstallatie (e-boiler) met 

een elektrisch vermogen van 30 MWe. De e-boiler wordt inpandig opgesteld in het bestaande WKC 1-

gebouw (gebouw 308) op de plaats van de te verwijderen aardgasgestookte gasturbine en bijstookketel 

1 van de WKK 1. 

De e-boiler wordt in het kader van de energietransitie ingezet als alternatief voor de inzet van een 

conventionele aardgasgestookte stoomketelinstallatie.  

 

Huidige vergunningssituatie 

• Bij ons besluit van 8 juni 2004 (nr. 2004-15.719/24, MV) hebben wij aan Avebe voor deze 

inrichting een revisievergunning op basis van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) verleend. 

De inrichting, Avebe locatie Ter Apelkanaal (hierna Avebe) is gelegen aan de M en O-weg 11 te Ter 

Apelkanaal. 

• Bij besluit van 29 maart 2005 (nr. 2005-06860/13, MV) hebben wij aan Avebe voor deze inrichting 

een veranderingsvergunning op basis van artikel 8.1 van de Wm verleend in verband met de 

uitbreiding van de inrichting met een dextrinefabriek. 

• Bij besluit van 28 september 2010 (nr. 2010-53639/39, MV) hebben wij voornoemde 

revisievergunning conform artikel 8.23 van de Wm ambtshalve gewijzigd, waarbij gewijzigde 

voorschriften met betrekking tot de chemicaliënopslag aan de vergunning zijn verbonden.  

• Voornoemde vergunningen worden op grond van artikel 1.2 lid 1 sub e van de 

overgangsrechtelijke bepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als 

bedoeld in artikel 1.1 van de Wabo. 

• Bij besluit van 5 april 2011 (nr. 2011-15.849/14, MV) hebben wij aan Avebe een 

veranderingsvergunning op basis van artikel 8.1 van de Wm verleend in verband met de uitbreiding 

van onderhavige inrichting met een tweetal vergistingsinstallaties voor organische afvalstoffen.  

• Bij besluit van 27 september 2011 (nr. 2011-42.652/39, MV) hebben wij, op verzoek van 

vergunninghouder, gewijzigde geluidvoorschriften aan de vigerende omgevingsvergunning van 8 

juni 2004 verbonden. 

• Bij besluit van 16 juni 2015 (nr. 2015-25.267) zijn, op verzoek van vergunninghouder, gewijzigde 

voorschriften aan de vigerende revisievergunning verbonden met betrekking tot de opslag van 

gevaarlijke stoffen ten behoeve van het laboratorium.  

• Bij besluit van 5 januari 2018 hebben wij Avebe, op basis van artikel 2.7a van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer, verzocht ons een rapport van een geuronderzoek te overleggen. 

• Bij besluit van 17 april 2018 hebben wij, op verzoek van de vergunninghouder, de bij besluit van 8 

juni 2004 verleende omgevingsvergunning gedeeltelijk ingetrokken en de bij besluit van 5 april 

2011 verleende omgevingsvergunning geheel ingetrokken. 

• Bij besluit van 17 juli 2018 hebben wij, op verzoek van de vergunninghouder, voorschriften met 

betrekking tot het melden en registreren van ongewone voorvallen aan de omgevingsvergunning 

van 8 juni 2004 verbonden. 

• In de periode medio 2004 tot het tijdstip van het van kracht worden van de Wabo (1 oktober 2010) 

zijn er in verband met diverse wijzigingen binnen de inrichting 19 meldingen ex artikel 8.19 van 

de Wm ingediend. 

• In de periode 1 oktober 2010 tot heden zijn 49 omgevingsvergunningen verleend voor 

milieuneutrale veranderingen binnen de inrichting, bouwwerkzaamheden en sloopwerkzaamheden.  

• Sinds het voor de inrichting voor bepaalde activiteiten van toepassing zijn van het 

Activiteitenbesluit hebben wij in dit kader 2 meldingen van Avebe ontvangen. 
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Toetsingskader 

In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt bepaald dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale   

wijziging kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, Wabo.  

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze 

aanvraag beoogde wijziging van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting: 

• niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende 

vergunning(en) danwel het Activiteitenbesluit is toegestaan; 

• niet m.e.r.-plichtig is; en  

• niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend. 

 

Hieronder volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan. 

 

Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu 

De voorgenomen verandering is niet van negatieve invloed op de milieu-aspecten: gebruik van grond- 

en hulpstoffen, afval, afvalwater en externe veiligheid. 

 

Energie: 

De e-boiler zal aanvullend op de bestaande 3 (direct) aardgasgestookte stoominstallaties (ketel 6 en  

huurketels 0205 en 0206) worden ingezet. De beoogde inzet van de e-boiler gedurende 2.000 uur per 

jaar zal resulteren een toename van het elektriciteitsverbruik van circa 60.000 MWh per jaar. Het totale 

verbruik aan (zelf opgewekte en ingekochte/deels groene) elektriciteit betreft thans circa 123.000 MWh 

per jaar. Er is sprake van een toename van het totale elektriciteitsverbruik van 48%. Voor de e-boiler 

zal uitsluitend van het net betrokken groene elektriciteit worden ingezet. 

Een inzet van een bestaande aardgasgestookte stoomketel voor voornoemde 2000 uur per jaar zou dit 

resulteren in een aardgasverbruik van 7.000.000 m3 (overeenkomende met 61.638 MWh), daar waar 

het totale aardgasverbruik voor de inrichting circa 65.000.000 m3 per jaar is. Er is daarmee sprake van 

een besparing van 11% op het aardgasverbruik. 

Met de inzet van een e-boiler wordt voor de inrichting een 10% lagere CO2-emissie, overeenkomende 

met 12.000 ton CO2, behaald. 

 

Emissies lucht: 

Door de inzet van de emissieloze e-boiler in plaats van een aardgasgestookte stoomketelinstallatie zal, 

naast voornoemde CO2-besparing, voor de inrichting een besparing op de emissie van stikstofoxiden 

(NOx) en fijn stof en daarmee een verbetering van de luchtkwaliteit worden behaald. 

 

Geluid: 

Bij de aanvraag is een akoestische onderbouwing gevoegd ("Akoestisch onderzoek E-boiler Avebe Ter 

Apelkanaal", kenmerk N002-1278858HDI-V02-hdi-NL, d.d. 10 november 2020).  

De e-boiler wordt inpandig in een bestaand pand (WKC 1-gebouw 308) opgesteld op de locatie van de 

te verwijderen gasturbine en bijstookketel van de WKK 1. 

In het geluidsmodel zijn thans voor deze gasturbine 4 geluidsbronnen opgenomen met een 

bronvermogen (Lwr) van 98, 90, 101 en103 dB(A), van welke met de sanering van deze installatie de 

eerste 3 komen te vervallen.  

Met betrekking tot de inzet van de e-boiler is hiervoor in de plaats 1 nieuwe geluidsbron, gebaseerd 

op een door de leverancier opgegeven bronvermogen van 85 dB(A), opgenomen voor de 

geluidsweerkaatsing via wanden en dak. In verband met de sanering van een gasturbine met 

bijbehorende installaties de bestaande geluidsbron voor de geluidsweerkaatsing via wanden en dak van 

het pand verlaagd van 103 naar 100 dB(A). 
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Het afblazen van de e-boiler vindt uitsluitend plaats in geval van een calamiteit. Het hierdoor ontstane 

piekgeluid maakt daarmee geen deel uit van de te beoordelen geluidsituatie bij reguliere 

bedrijfsvoering en hiertoe worden geen geluidsnormen opgelegd. 

Met voornoemde aanpassing van bronvermogens is op basis van een berekening geconcludeerd dat de 

inzet van de e-boiler niet tot gevolg heeft dat voor de geluidsuitstraling van de inrichting de in de 

vigerende omgevingsvergunning (voorschrift 3.1 van de ambtshalve gewijzigde revisievergunning uit 

2004) vastgelegde geluidsnormen worden overschreden.   

Omdat de akoestische onderbouwing betrekking heeft op een berenkende prognose van de uitstraling 

van industrielawaai, vinden wij het noodzakelijk dat er na het in gebruik nemen van de elektrische 

stoomketel een akoestisch evaluatie-onderzoek wordt uitgevoerd. Hiertoe is een voorschrift aan dit 

besluit verbonden. 

 

Besluit drukapparatuur: 

Aan drukapparatuur die onder de werkingssfeer van in het Besluit drukapparatuur en de bijbehorende 

Uitvoeringsregeling vallen worden eisen gesteld aan het ontwerp, de vervaardiging, de  

overeenstemmingsbeoordeling, het in gebruik nemen en periodieke keuring van drukapparatuur met 

een maximaal toelaatbare overdruk van meer dan 0,5 bar. Het Besluit en de uitvoeringsregeling hebben 

een rechtstreekse werking. De Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid, directie Arbeids-

omstandigheden (Inspectie SZW) is voor de controle op het naleven van deze eisen het bevoegd gezag.  

 

Natuur: 

Door Avebe is op 23 oktober 2020 voor de inrichting een aanvraag voor een vergunning in het kader 

van de Wnb bij ons ingediend.  

Het project van de realisatie van de e-boiler heeft geen significante bijdrage aan de stikstofdepositie 

op een Natura 2000-gebied tot gevolg. De e-boiler kent immers geen emissie van stikstofoxiden. 

De e-boiler zal worden opgesteld binnen een bestaand pand en op een bedrijfsperceel dat sinds lange 

tijd voor industriële doeleinden in gebruik is. Gevolgen voor flora en fauna zijn daarmee uit te sluiten. 

Een ecologische (voor)toets is voor het project daarmee niet aan de orde.  

Het project leidt daarmee niet tot significant negatieve effecten op een Natura 2000-gebied. Er is 

daarmee geen sprake van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid aanhef onder i van de Wabo 

waarvoor een vergunning of ontheffing in het kader van de Wnb is vereist.  

 

M.e.r.-plicht 

De voorgenomen wijziging is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit milieu- 

effectrapportage 1999. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig. 

 

Andere inrichting 

Het betreft een inrichting bedoeld voor de productie van aardappelzetmeel en zetmeelderivaten. Door 

de voorgenomen wijziging zal dit niet veranderen. 

 

Conclusie 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal wijzigen van de inrichting zijn er  

geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Wij verbinden aan deze omgevingsvergunning 

een voorschrift met betrekking tot de uitvoering van een referentie geluidsonderzoek. 

 


