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Inleiding 
De agrariër aan de Rijksstraatweg 188 wil een mestvergistingsinstallatie realiseren. In het kader van het 
bestemmingsplan Noord heeft de Raad van State uitspraak gedaan dat dit (alsnog) in het 
bestemmingsplan opgenomen moet worden. De eigenaar heeft een ruimtelijke onderbouwing op laten 
stellen. Het agrarisch bouwvlak wordt vergroot zodat de werktuigenberging (gebouw F) vergroot kan 
worden. Na verlening van de vergunning wordt dit gebouw in gebruik genomen als melkrundveestal. Deze 
stal wordt uitgebreid met als doel om alle melkkoeien in gebouw F te gaan huisvesten. De achterzijde van 
het gebouw wordt dan in gebruik genomen als mestvergistingsinstallatie. 
Door de gemeente is gevraagd om te beoordelen of hetgeen nu aangeleverd is, voldoende is om deze 
ontwikkeling in het bestemmingsplan op te laten nomen. 
 
 
Korte conclusie  
 
 

Thema Blz. Beoordeling Opmerkingen en/of 
belemmeringen 

Lucht  Akkoord onder voorwaarden  Geen 

Bedrijven en 
Milieuzonering 

 Niet akkoord De ruimtelijke onderbouwing moet 
aangepast worden. 
Geluid moet nader onderbouwd 
worden. 

m.e.r.  Niet akkoord  De realisatie kan effect hebben op 
de realisatie van de 
hondenkennel. 
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Lucht  
 
Advies:  
1. De onderbouwing tekstueel aan te passen en daarna goed te keuren. 
 
Inhoudelijke onderbouwing 
1.1 Er is niet ingegaan op de advieswaarden van de WHO en de GGD 
De WHO en GGD hanteren advieswaarden voor fijn stof (PM10) van 20 microgram per kuub, en 10 
microgram per kuub voor PM2,5 wat lager ligt dan de wettelijke grenswaarden. Pas als aan deze waarden 
wordt voldaan kan vanuit een goede motivering worden gesproken over acceptabele concentraties en 
goed woon- een leefklimaat.  
 
Geadviseerd hierover een beschrijving op te nemen. Er kan dan met name worden onderbouwd dat op 
deze locatie de waarden voor PM10 worden gehaald en in toekomstige jaren gehaald gaan worden voor 
PM2,5. 
 
1.2 Er wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden 
De blootstelling aan luchtkwaliteit op basis van de grootschalige concentratie en depositiekaarten 
Nederland tonen aan dat aan de huidige wettelijke grenswaarden worden voldaan en geven en goeie 
indicatie wat de huidige blootstelling nu is.  

 
1.3 Het wettelijk kader is volledig omschreven in de paragraaf. 

 
1.4 met de toetsing NIBM wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen uit de Wet luchtkwaliteit. 
 
Wat is getoetst? 

 Ruimtelijke onderbouwing Rijksstraatweg 188 Stichtse Vecht, opsteller Agra-Matic, datum 29 
november 2017, geen kenmerk  

 
Waaraan is getoetst? 

 Wet ruimtelijke ordening; 

 Wet milieubeheer (Wet luchtkwaliteit, artikel 5.16, eerste lid, Wm); 

 Besluit niet in betekende mate bijdragen (NIBM). 
 
Achtergrondinformatie 
Stikstofdioxide 
Een concentratie van boven de 20 microgram per kuub voor stikstofdioxide wordt door de landelijke GGD 
(handboek voor een gezonde inrichting van de leefomgeving) bestempelt als zijnde 
milieugezondheidkwaliteit matig en boven de 30 microgram als zijnde zeer matig.  

Fijn stof (PM10) 
Van fijn stof is bekend dat er ook significant schadelijke effecten zijn op de gezondheid beneden de 
wettelijke grenswaarde. De Wereld Gezondheid Organisatie hanteert daarom een advieswaarde van 20 

microgram per m3. Een concentratie van boven de 20 microgram per kuub voor fijn stof wordt door de 

landelijke GGD bestempelt als zijnde milieugezondheidkwaliteit matig en boven de 30 microgram als 
zijnde zeer matig. 
 
Zeer Fijn stof (PM2,5) 
Zeer fijn stof (PM2,5) is een belangrijke schadelijke component van fijn stof. Een concentratie van boven 
de 10 microgram per kuub voor zeer wordt door de landelijke GGD bestempelt als zijnde 
milieugezondheidkwaliteit matig en boven de 15 microgram als zijnde zeer matig. De Wereld Gezondheid 

Organisatie hanteert een advieswaarde van 10 microgram per m3. 
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Bedrijven en milieuzonering  

 
Advies: 
1. Een definitieve keuze te maken voor mono- of co-vergisting en de ruimtelijke onderbouwing hierop 

aan te passen. 
2. Indien wordt gekozen voor monovergisting hiervan de rendabiliteit aan te tonen. 
3. Indien wordt gekozen voor monovergisting, aan bestemmingsplan voorschriften te verbinden die 

gebruik installatie beperkt. 
4. Indien wordt gekozen voor co-vergisting hiervan het akoestische effect aan te tonen door middel van 

akoestisch onderzoek. 
5. In de ruimtelijke onderbouwing dient tevens vermeld te worden wat de invloed is van verplaatsing, 

c.q. uitbreiding met het aantal kuilvoerplaten. 
 
Inhoudelijke onderbouwing 
 
1.1 Op grond van het Activiteitenbesluit is een monovergister meldingsplichting, een co-vergister is 
vergunningplichting 
De mestvergistingsinstallatie wordt in de ruimtelijke onderbouwing beschreven als monovergister voor het 
vergisten van binnen het eigen bedrijf geproduceerde mest (drijfmest en stalmest) met een maximale 
capaciteit van 25.000 m3 mest per jaar. Een dergelijke installatie valt volledig onder de werking van het 
Activiteitenbesluit. In hoofdstuk 3 van de ruimtelijke onderbouwing staat echter dat de rendabiliteit van de 
vergistingsinstallatie (economisch perspectief) mede afhankelijk is van de mogelijkheid om co-vergisting 
toe te passen. Bij co-vergisting worden naast mest ook andere organische producten vergist zoals gras, 
mais en voederbieten. Voor oprichting van een monovergister is een melding Activiteitenbesluit nodig en 
een aanvraag Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) vanwege het aspect veiligheid. Zowel 
voor geur als voor veiligheid is in artikel 3.129g, lid 2 een minimale afstand aangehouden van 50 meter als 
afstand tot (geur)gevoelige objecten buiten de bebouwde kom. Aan deze afstand kan ruimschoots worden 
voldaan. Indien co-vergisting wordt toegepast dan wordt daarmee het gehele bedrijf vergunningplichtig 
(bedrijfstype C). In de ruimtelijke onderbouwing wordt geen definitieve keuze gemaakt tussen 
monovergisting en co-vergisting. 
 
2.1 De rendabiliteit is niet aangetoond 
We twijfelen aan de rendabiliteit van het vergisten van uitsluitend op het eigen bedrijf geproduceerde mest 
(monovergisting). 
 
3.1 In het bestemmingsplan moet alleen datgene mogelijk worden gemaakt dat nu onderzocht is 
Indien monovergisting wordt toegestaan, dan dienen er in het bestemmingsplan voorschriften te worden 
opgenomen die er voor zorgen dat: 

- De maximale capaciteit van de installatie wordt beperkt tot 25.000 m3 per jaar; 
- Dat in de installatie alleen mest ontstaan uit eigen bedrijfsvoering mag worden toegepast; 
- Dat de installatie alleen bestemd is voor gebruik als monovergistingsinstallatie als bedoeld in 

artikel 3.129c van het Activiteitenbesluit. 
 
4.1 De veranderingen moeten akoestisch worden toegelicht 
In de Handreiking monovergisting van mest (augustus 2013) wordt ingegaan op het akoestische effect 
van mestvergisting. Hierin staat dat de gevolgen voor het aspect geluid door plaatsing van een 
monovergister met mestscheidingsinstallatie en biogasbenuttingsinstallatie op boerderijschaal bij een 
bestaande boerderij in principe zeer beperkt zijn. Gezien de situering van de mestvergistingsinstallatie ten 
opzichte van woningen van derden en de afschermende werking van gebouw F zal het akoestische effect 
verwaarloosbaar zijn. 
 
Bij co-vergisting is er sprake van aanvoer en opslag van organische producten en de afvoer van extra 
geproduceerde digestaat. Mogelijk dat de uitbreiding van de ruwvoeropslag hiermee te maken heeft. Dit is 
een uitbreiding van de bestaande bedrijfsactiviteiten (transportbewegingen) en dit kan akoestische 
gevolgen hebben. Voor de uitbreiding van de ruwvoeropslag dienen de akoestische gevolgen in beeld 
gebracht te worden. 
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5.1 De akoestische gevolgen voor de vergroting van de opslagcapaciteit moeten in beeld gebracht 
worden 
De ruimtelijke onderbouwing gaat enkel in op de invloed van de mestvergistingsinstallatie als zijnde 
monovergistingsinstallatie. We hebben echter ook opgemerkt dat er een vergroting van het bouwvlak 
wordt gevraagd voor het vergroten van de capaciteit voor opslag kuilvoer.  
 
 
Wat is getoetst? 

 Ruimtelijke onderbouwing Rijksstraatweg 188 Stichtse Vecht, opsteller Agra-Matic, datum 29 
november 2017, geen kenmerk  

 
Waaraan is getoetst? 

 de VNG Handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009) en de Wet milieubeheer. 
 



5 

 

M.e.r. 
 
Advies:  

1. De ruimtelijke onderbouwing aan te vullen met een vormvrije mer-beoordeling. 
2. Initiatiefnemer te informeren dat het bestemmen van de biovergistingsintallatie invloed kan 

hebben op de planologische inpasbaarheid van de hondenkennel: de onderzoeken voor de 
hondenkennel moeten worden aangepast. 

 
Inhoudelijke onderbouwing 
1.1 Een mestverwerkinginstallatie wordt beschouwd als een installatie voor de verwijdering van 
afvalstoffen 
Het vergisten/verbranden van mest is een activiteit die valt onder categorie D18.1 van de bijlage bij het 
Besluit m.e.r.. In de vormvrije m.e.r.-beoordeing bij het bestemmingsplan Landelijk gebied noord, wordt 
uitgegaan dat bouwblokken niet toenemen, en dat veehouderijen dus beperkt kunnen uitbreiden. Dit 
initiatief houdt in dat het bouwvlak wel uitbreid. De vormvrije mer moet op dit onderdeel voor deze locatie 
worden aangevuld/toegelicht. Zie uitspraak ECLI:NL:RVS:2016:3057, voor onderbouwing dat 
mestverwerkingsinstallatie wordt beschouwd als installatie voor de verwijdering van afvalstoffen. 
 
2.1 De realisatie van de mestvergistingsinstallatie heeft gevolgen voor de aanvraag van de hondenkennel 
In beroep is nadrukkelijk vermeld dat de procedure van de hondenkennel separaat loopt van de 
bestemmingsplanprocedure. Dit betekent dat in het kader van de bestuurlijke lus geen rekening zal 
worden gehouden met deze voorzienbare toekomstige ontwikkeling.  
Het bestemmen van de biovergistingsintallatie zal echter wel invloed kunnen hebben op het proces 
omtrent de hondenkennel. Naar waarschijnlijkheid moeten tekeningen, onderzoeken en onderbouwing in 
dat kader wederom aangepast worden. Initiatiefnemer zal onderliggende onderzoeken voor de 
hondenkennel aan moeten passen, zodat tevens rekening wordt gehouden met de 
biovergistingsinstallatie en aanverwante bedrijfsactiviteiten. 
 
 
Wat is getoetst? 

 Ruimtelijke onderbouwing Rijksstraatweg 188 Stichtse Vecht, opsteller Agra-Matic, datum 29 
november 2017, geen kenmerk  

 
Waaraan is getoetst? 

 Besluit m.e.r. 
 


