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Wösten  juridisch advies 
 

  Postbus 11721  wosten@ xs4all.nl  Tel  (070) 322 8859 
  2502 AS  's-Gravenhage banknr 707.140.307 Fax (070) 322 6655   
 
 

 
 
 
  
 Aan:  Gedeputeerde Staten van Limburg 
  Postbus 5700  
  6202 MA  MAASTRICHT  

 
 
 
 
 
- aangetekend-  
 
Betreft:  zienswijzen RMS Venlo BV te Horst aan de Maas   
Mijn kenmerk: T032/Zw.Lim 
Uw kenmerk:    2017/200060 
 
 
's-Gravenhage, 4 december 2017 
 
Geacht College, 
 
Namens ondergetekenden, allen omwonenden van de beoogde bedrijfslocatie worden zienswijzen 
ingebracht op de ontwerpbeschikking op een aanvraag om een WABO-omgevingsvergunning onderdeel 
milieu, bouwen en bestemmingsplan) inzake een beoogd mestbe- en ververwerkingsinstallatie 
aangevraagd door RMS Venlo BV, met als beoogde locatie de Horsterweg ong. te Grubbenvorst, 
gemeente Horst aan de Maas.  
 
Het betreffen de personen woonachtig op de volgende adressen.  
De personen worden genoemd op bijgevoegde namenlijst. 
 
- Witveldweg 5, 8, 9, 13, 14, 18, 22, 22a, 22b, 24, 33, 34, 40, 54, 61, 60, 68,  
- St Jansweg 6 
- Expeditiestraat 19 
- Meerlosebaan 3, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 18 
- Losbaan 27, 31 
- Horsterweg 35, 41, 47c, 49, 51, 56, 57, 58, 60, 88 
- Aartserfweg 4  
- Californischeweg 14a, 16 
- Roermonds Kwartier 12 
allen te Grubbenvorst 
 
- Kranenstraat 17a  
- Witveldweg 72, 78, 70, 84, 90  
- Venloseweg 51, 55, 57, 57a, 65, 65a, 66, 67, 68, 70a, 71a, 74, 73, 75, 79, 104, 106, 110, 111 
- Hamweg 9 
- Vrouwboomweg 1 
- Haagweg 3 
- Meldersloseweg 6 
- Broekweg 1 
- Ruttenweg 3  
allen te Horst 
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Alsook: 
- Denenweg 25 te Melderslo 
- Bondserf 2 te Meterik 
- Romeinenstraat 62 te Steyl 
- Houthuizerweg 6 te Lottum 
- Houthuizerweg 7 te Lottum 
- Pastoor Dinckelsstraat 3 te Tienray 
- Venrayseweg 14 te Venlo 
 
De volgende twee organisaties onderschrijven eveneens de zienswijzen: 
 
- Behoud de Parel te Grubbenvorst  
 
- Vereniging Leefmilieu te Nijmegen 
 
Zienswijzen 
 

 
Korte beschrijving bedrijfsplan aan de Witveldweg  
Het bedrijfsplan omvat mestbe-/verwerking met jaarcapaciteit van 600.000 ton mest, gasopwekking en een 
warmtekrachtkoppeling (WKK): 
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beoogde bedrijfslocatie 

 
 

 

 
  bestemmingsplankaart beoogde bedrijfslocatie   
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Algemeen  
Cliënten maken zich ernstige zorgen omtrent het voorgenomen initiatief. Zij vrezen toename  
van geur- en geluidsoverlast en maken zich zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid, de omliggende 
natuurwaarden. Verder zijn zij van mening dat u niet de vereiste zorgvuldigheid betracht in deze procedure. 
Dit betreft zowel de communicatie met de omgeving over dit bedrijfsplan. Een dialoog met omwonenden 
heeft niet plaatsgevonden.  
 
Middels het ontwerpbesluit geeft u aan medewerking te willen verlenen aan dit initiatief zonder dat u de 
gevolgen van dit besluit voor de volksgezondheid (grondig) heeft onderzocht. Verder acht u een MER in dit 
geval niet noodzakelijk, terwijl het Provinciebestuur van Brabant een vergelijkbaar initiatief Landhorst in 
Noord Brabant met bovendien een lagere verwerkingscapaciteit (500.000 ton) wel een MER noodzakelijk 
werd geacht.  
 
Cliënten kunnen zich niet aan de sterke indruk onttrekken dat hier sprake is van haastwerk, en daarmee de 
vereiste zorgvuldigheid ernstig in het gedrag is gekomen. Cliënten verzoeken u dan ook eerst de 
noodzakelijke voorbereidende processtappen te doorlopen (onderzoek volksgezondheid, MER, dialoog), 
alvorens te komen tot een (ontwerp) beschikking t.a.v. het al dan niet medewerking kunnen/willen verlenen 
aan dit initiatief.  
 
Negeren advies Brandweer (Veiligheidsregio Limburg-Noord)  
 De Brandweer heeft Uw College het volgende advies gegeven: 
 
Zorg	  dat	  personen	  die	  binnen	  540	  meter	  van	  de	  inrichting	  verblijven	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  de	  risico’s	  die	  vanuit	  de	  
inrichting	  op	  hen	  van	  toepassing	  zijn.	  Zodat	  ze	  kunnen	  handelen	  naar	  de	  effecten	  die	  kunnen	  optreden.	   

 
U legt dit advies van de Brandweer expliciet naast u neer.  
In uw ontwerpbesluit (pag. 28/29) geeft u aan dat u van mening bent dat u hier niets mee hoeft te doen.   
Dit geeft reden voor grote onrust over de veiligheid. 
 
Haastwerk 
In het ontwerpbesluit wordt ondergenoemde (lange) lijst documenten genoemd, zijnde de op 12 oktober 
2017 ingediende aanvulling op de aanvraag. Vervolgens wordt slechts 8 (!) werkdagen later, op 25 oktober 
2017, het ontwerpbesluit gepubliceerd. Dit zou betekenen dat ondergenoemde documenten in die 8 
werkdagen door u op juistheid zouden zijn beoordeeld. Dit is volstrekt ongeloofwaardig, en onverenigbaar 
met zorgvuldig bestuur. 
 

§  Van Westreenen - briefkenmerk: BW/RO-0263, kenmerk: RMSVENLO-brf-aanvull-gegevens, versie 0, d.d. 12 oktober 2017; ��� 

§  Documenten behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning Wabo voor de Bioraffinage RMS Venlo, kenmerk: Documentenlijst RMS-12-
10-2017, versie 0, d.d. 12 oktober 2017; ��� 

§  Overzicht toetsing - bijlage beoordeling BBT-BREF-Afval, kenmerk: Bijlage-Beoordeling-BB- BREF-Afval, versie 0, d.d. 2 juni 2017; ��� 

§  Arcadis - 076862185:0.2 - definitief - rapport vooronderzoek bodem Klaver 11 - B0202.000347.0100, kenmerk: WM25A-rapport-
bodemonderzoek, versie 0, d.d. 18 januari 2013; ��� 

§  Arcadis - 076895925:0.1 - definitief - rapport verkennend milieukundig bodemonderzoek Klaver 11 - B0202.000347.0100, kenmerk: 
WM25B-rapport-bodemonderzoek, versie 0, d.d. 18 januari 2013; ��� 

§  Stroomschema luchtbalans RMS Venlo, kenmerk: WM-28 luchtbalans, versie 0, d.d. 11 oktober 2017; ��� 

§  Koops & Romeijn Grondmechanica - Rapport 17.2209R06 - geotechnische funderingsadviezen tbv RMS Bioraffinage te Venlo - deel 1: 
funderingen gebouwen etc., kenmerk: RMSVENLO- Funderingen-Gebouwen-Koops, versie 0, d.d. 10 oktober 2017; ��� 

§  Stela Laxhuber GmbH - Maschinenbau - Lastenplan banddroger BTU 2/6200-37,5-10/8, kenmerk: RMSVENLO-BTU2-6200-37-5-10-8-DEF, 
versie 0, d.d. 31 juli 2017; ��� 

§  Iv-Bouw B.V. - rapport EPC-berekening RMS Venlo - WAPA160114.0.IS.RP.0001.EPC rapport - definitief, kenmerk: RMSVENLO-04-IS-RP-
0001-DEF, versie B, d.d. 17 mei 2017; ��� 

§  BHB Hoppe + Brenker - banddroger - base slab layer +0,20, steel construction layer +7,20 - formwork and steelconstruction, kenmerk: 
RMSVENLO-034-S01-05-DEF, versie 5, d.d. 10 oktober 2017; ��� 

§  BHB Hoppe + Brenker - bandroger (belt- conveyer - dryer) Biogas-plant Venlo - structural analysis, kenmerk: RMSVENLO-2017-034-SA-00-
DEF, versie 0, d.d. 7 augustus 2017; ��� 
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§  Floriaan Safety Concepts - PvE 3746-10-01 - programma van eisen brandmeld- en ontruimingsinstallatie RMS Venlo - concept, kenmerk: 
RMSVENLO-3746-10-01-DEF, versie 0, d.d. 7 september 2017; ��� 

§  Floriaan Safety Concepts - Memorandum, nr. 3746-10-02 - brandveiligheidsmaatregelen RMS Venlo - project nr. 3746-10 - concept, 
kenmerk: RMSVENLO-3746-10-02-2-DEF, versie 0, d.d. 7 september 2017; ��� 

§  Beeldkwaliteitsplan, kenmerk: RMSVENLO-65020-DEF, versie 0, d.d. 7 september 2017; ��� 

§  Kleur- en materiaalstaat terreinonderdelen, kenmerk: RMSVENLO-65021-DEF, versie 0, d.d. 7 ���september 2017; ��� 

§  Teeuw Grondmechanica V.O.F. - geotechnisch advies - opdrachtnummer 17-5146, kenmerk: ���RMSVENLO-geotechnisch-Koops, versie 0, 
d.d. 11 oktober 2017; ��� 

§  BHB Hoppe + Brenker - banddroger - cross-section 2-2, kenmerk: RMSVENLO-2017-034-S02- ���00-DEF, versie 0, d.d. 10 oktober 2017; ��� 

§  IV-Water principedetails RMS Bioraffinage Venlo, tekeningnummer 67.101, blad 01 van 11, ���kenmerk: RMSVENLO-67101-DEF-BLAD1, 
versie A, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Water principedetails RMS Bioraffinage Venlo, tekeningnummer 67.101, blad 02 van 11, ���kenmerk: RMSVENLO-67101-DEF-BLAD2, 
versie A, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Water principedetails RMS Bioraffinage Venlo, tekeningnummer 67.101, blad 03 van 11, ���kenmerk: RMSVENLO-67101-DEF-BLAD3, 
versie A, d.d. 13 september 2017; ��� 

§ IV-Water principedetails RMS Bioraffinage Venlo, tekeningnummer 67.101, blad 04 van 11, kenmerk: RMSVENLO-67101-DEF-BLAD4, 
versie A, d.d. 7 augustus 2017; ��� 

§  IV-Water principedetails RMS Bioraffinage Venlo, tekeningnummer 67.101, blad 05 van 11, kenmerk: RMSVENLO-67101-DEF-BLAD5, 
versie A, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Water principedetails RMS Bioraffinage Venlo, tekeningnummer 67.101, blad 06 van 11, kenmerk: RMSVENLO-67101-DEF-BLAD6, 
versie B, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Water principedetails RMS Bioraffinage Venlo, tekeningnummer 67.101, blad 07 van 11, kenmerk: RMSVENLO-67101-DEF-BLAD7, 
versie -, d.d. 19 mei 2017; ��� 

§  IV-Water principedetails RMS Bioraffinage Venlo, tekeningnummer 67.101, blad 09 van 11, kenmerk: RMSVENLO-67101-DEF-BLAD9, 
versie A, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Water principedetails RMS Bioraffinage Venlo, tekeningnummer 67.101, blad 10 van 11, kenmerk: RMSVENLO-67101-DEF-BLAD10, 
versie A, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Water principedetails RMS Bioraffinage Venlo, tekeningnummer 67.101, blad 11 van 11, kenmerk: RMSVENLO-67101-DEF-BLAD11, 
versie B, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Water tekening gebouwen, bouwwerken en installaties, kenmerk: RMSVENLO-69011-DEF, versie B, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - terreinoverzicht GBKN Bestemmingsplan, kenmerk: RMSVENLO-69012-DEF, versie A, d.d. 
19 juni 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - begane grond (peil), kenmerk: RMSVENLO-69101-DEF, versie E, d.d. 27 
september 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - 1e verdieping (3200+P), kenmerk: RMSVENLO-69102-DEF, versie E, d.d. 27 
september 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - dak (6300+P), kenmerk: RMSVENLO-69103-DEF, versie F, d.d. 9 oktober 
2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - dak (11500+P), kenmerk: RMSVENLO-69104-DEF, versie E, d.d. 9 oktober 
2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - dak (14200+P), kenmerk: RMSVENLO-69105-DEF, versie F, d.d. 9 oktober 
2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - gasopwerkingsgebouw - begane grond (peil), kenmerk: RMSVENLO-69111-DEF, versie B, 
d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - gasopwerkingsgebouw - daken, kenmerk: RMSVENLO-69112-DEF, versie B, d.d. 13 
september 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - mest- en ontsmettingstanks - plattegronden, gevels en doorsnede, kenmerk: RMSVENLO-
69121-DEF, versie A, d.d. 19 mei 2017;  



 6   
 
 

��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - vergisters - plattegrond, kenmerk: RMSVENLO- 69131-1-DEF, versie E, d.d. 10 oktober 
2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - vergisters - doorsneden en details, kenmerk: RMSVENLO-69131-2-DEF, versie D, d.d. 27 
september 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - vergisters - plattegrond deel 1 - palenplan, kenmerk: RMSVENLO-69131-3-DEF, versie -, d.d. 
10 oktober 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - vergisters - plattegrond deel 2 - palenplan, kenmerk: RMSVENLO-69131-4-DEF, versie -, d.d. 
10 oktober 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - mestontvangststation - plattegronden doorsneden, kenmerk: RMSVENLO-69141-DEF, versie 
A, d.d. 7 augustus 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - banddroger - plattegronden en anazichten, kenmerk: RMSVENLO-69186-DEF, versie A, d.d. 
13 september 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - gevelaanzichten zuid-oost gevel, noord-west gevel, kenmerk: RMSVENLO-
69201-DEF, versie C, d.d. 6 juli 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - E-gebouw - plattegronden, gevels en doorsneden, kenmerk: RMSVENLO-69151-DEF, versie 
A, d.d. 3 augustus 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - gevelaanzichten noord-oost gevel, zuid-west gevel, kenmerk: RMSVENLO-
69202-DEF, versie C, d.d. 6 juli 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - gasopwerkingsgebouw - gevelaanzichten, kenmerk: RMSVENLO-69211-DEF, versie B, d.d. 
6 juli 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw doorsneden A-A, B-B en C-C, kenmerk: RMSVENLO-69311-DEF, versie G, 
d.d. 9 oktober 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw doorsneden D-D en E-E, kenmerk: RMSVENLO-69312-DEF, versie E, d.d. 13 
september 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - gasopwerkingsgebouw doorsneden, kenmerk: RMSVENLO-69312-DEF, versie B, d.d. 13 
september 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - gebruiksfuncties begane grond - tekening 68.901, blad 1 van 3, kenmerk: 
RMSVENLO-69901-DEF, versie -, d.d. 19 mei 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - gebruiksfuncties 1e verdieping - tekening 68.901, blad 2 van 3, kenmerk: 
RMSVENLO-69902-DEF, versie -, d.d. 19 mei 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - gasverwerkingsgebouw - gebruiksfuncties - tekening 68.901, blad 3 van 3, kenmerk: 
RMSVENLO-69903-DEF, versie -, d.d. 19 mei 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - HWA_DWA Afvoer - definitief, kenmerk: RMSVENLO-69910-DEF, versie 1, d.d. 19 mei 2017; 
��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - drukleiding mest- en residuleiding - definitief, kenmerk: RMSVENLO-69911-DEF, versie -, 
d.d. 19 mei 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - Gasleiding, Biogas + restwarmteleiding - definitief, kenmerk: RMSVENLO-69912-DEF, versie 
-, d.d. 19 mei 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - Emissiebronnen - definitief, kenmerk: RMSVENLO-69913-DEF, versie -, d.d. 19 mei 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - Rijroutes , kenmerk: RMSVENLO-69914-DEF, versie -, d.d. 19 mei 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - Atex zones, kenmerk: RMSVENLO-69915-DEF, versie -, d.d. 19 mei 2017; ��� 

§  IV-Water tekening - RMS Bioraffinage Venlo - Atex zones, kenmerk: RMSVENLO-69916-DEF, versie A, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - gewichts- en stabiliteitsberekening gasverwerkingsgebouw - referentie WAPA160114.74.111, 
kenmerk: RMSVENLO-74111-DEF, versie 0, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - gewichts- en stabiliteitsberekening hoofdgebouw - referentie WAPA160114.74.112, kenmerk: 
RMSVENLO-74112-DEF, versie B, d.d. 9 oktober 2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. – RMS Bioraffinage Venlo - tekening funderingsconstructie mestsilo's, gasfakkels, trafo, luchtwasinstallatie, weegbrug en 
ontsmettingsbak, kenmerk: RMSVENLO- 74181-DEF, versie -, d.d. 13 september 2017; ��� 
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§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - tekening funderingsconstructie, banddroger en luchtwasinstallatie, kenmerk: RMSVENLO-
74182-DEF, versie -, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - tekening funderingsconstructie, tank, koelinstallatie, WKK, dieseltank, E-verdeelgebouw en 
tank dunne mest, kenmerk: RMSVENLO- 74183-DEF, versie -, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - tekening constructie mestontvangststation, kenmerk: RMSVENLO-74184-DEF, versie -, d.d. 13 
september 2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - tekening funderingsconstructie grasopslag en pompgebouwen, kenmerk: RMSVENLO-74185-
DEF, versie -, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - constructief uitgangspuntenrapport - definitief, kenmerk: RMSVENLO-74521-DEF, versie 1, 
d.d. 24 mei 2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - constructieve opzet - definitief, kenmerk: RMSVENLO-74522-DEF, versie 5, d.d. 11 oktober 
2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - palenplan, kenmerk: RMSVENLO- 79101-DEF, versie 0, d.d. 13 september 
2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - begane grond staalconstructie, kenmerk: RMSVENLO-79102-DEF, versie A, 
d.d. 27 september 2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - staalconstructie dakvlak, kenmerk: RMSVENLO-79103-DEF, versie B, d.d. 9 
oktober 2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - verdiepingsvloeren en dakplaten, kenmerk: RMSVENLO-79104-DEF, versie C, 
d.d. 11 oktober 2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - gasverwerkingsgebouw - constructieve overzichten, kenmerk: RMSVENLO-79111-DEF, versie 
0, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - doorsneden staalconstructie, kenmerk: RMSVENLO-79201-DEF, versie B, d.d. 
9 oktober 2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - gasverwerkingsgebouw - aanzichten en doorsneden, kenmerk: RMSVENLO-79211-DEF, 
versie 0, d.d. 13 september 2017; ��� 

§  IV-Industrie B.V. - RMS Bioraffinage Venlo - hoofdgebouw - belastingen hoofdgebouw, kenmerk: RMSVENLO-79901-DEF, versie 0, d.d. 13 

september 2017. ��� 

     
Vrij spel voor de mestcowboys?  
De mestproblematiek in Noord Brabant is in ernst vergelijkbaar met die van Limburg. Reeds meerdere 
jaren geleden heeft het Noord-Brabantse provinciebestuur de regie genomen middels haar bevoegdheid tot 
het opstellen van een provinciale Verordening Ruimte. Onder meer is ruimtelijk beleid opgenomen voor 
wat betreft mestverwerking. 
 
In de Limburgse Verordening Ruimte ontbreken de begrippen 'mestbewerking' en 'mestverwerking' 
daarentegen volledig, als ware het dat het Limburgse mestoverschot niet bestaat ...  
De Limburgse Verordening Ruimte wekt de indruk dat de mestproblematiek in Limburg geheel wordt 
ontkend. Is dit wellicht een verklaring waarom de mestfraude in Noord Limburg nog veel ernstiger uit de 
hand lijkt te zijn gelopen dan elders in Nederland?  
Ook deze vaststelling geeft de inwoners van Limburg alle reden zich ernstig zorgen te maken   
 
De Verordening Ruimte heeft een bijlage 'Bestuursafspraken POL-uitwerkingen Noord-Limburg  
Deze bijlage bevat de volgende passages onder 'Afspraak 7.1' en 'Afspraak 7.2':  
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Onzekerheid bestaat over de bestuursrechtelijke binding van deze afspraken.  
Deze passages missen uitwerking in de Limburgse Verordening Ruimte. Op het onderdeel 'milieuveiligheid' 
is door het Limbursgse Provinciebestuur niets geregeld.   
 
Wel is duidelijk dat mestverwerking als veehouderijgebonden activiteit wordt benoemd, en daarmee als 
agrarische activiteit. Dit heeft gevolgen voor de planologisch beoordeling van het beoogde bedrijfsperceel. 
Artikel 3 van het Bestemmingsplan Klaver 11 is van toepassing. Onder meer wordt de maximale 
gebouwhoogte overschreden. Het bedrijfsplan is in strijd met het bestemmingsplan. 
 
Voorst moet worden opgemerkt dat in de toelichting bij 'Afspraak 7.2' is gesteld dat  

'bestaande	  initiatieven	  voor	  het	  realiseren	  van	  grootschalige	  mestverwerking	  voldoende	  is	  (...)'.	  
 
De bestuurlijke afspraak is van april 2016. Eerst in juni 2016 is een ontvankelijke aanvraag ingediend door 
RMS. Met het initiatief van RMS ontstaat kennelijk een verwerkingsoverschot. Het initiatief is in strijd met 
de bestuursafspraken. Reeds hierom kan het initiatief geen doorgang hebben.   
 
Afgesproken is dat de regiogemeenten binnen een jaar een regionaal monitoringssysteem opzetten. Sinds 
april 2016 is meer dan een jaar verstreken. U wordt verzocht inzicht te geven in de data van het 
monitoringssysteem. 
 
MER  
Cliënten zijn van mening dat er op grond van cat. C 21.6 van het Besluit milieueffectrapportage een directe 
MER plicht geldt:  
 

“De	  oprichting	  van	  een	  geïntegreerde	  chemische	  installatie,	  dat	  wil	  zeggen	  een	  installatie	  voor	  de	  fabricage	  op	  industriële	  
schaal	  van	  stoffen	  door	  chemische	  omzetting,	  waarin	  verscheidene	  eenheden	  naast	  elkaar	  bestaan	  en	  functioneel	  met	  
elkaar	  verbonden	  zijn,	  bestemd	  voor	  de	  fabricage	  van:	  	  
	  
a.	  organische	  basischemicaliën,	  
b.	  anorganische	  basischemicaliën,	  
c.	  fosfaat-‐,	  stikstof-‐	  of	  kaliumhoudende	  meststoffen	  (enkelvoudige	  of	  samengestelde	  mest-‐	  stoffen),	  	  
d.	  basisproducten	  voor	  gewasbescherming	  en	  van	  biociden,	  	  
e.	  farmaceutische	  basisproducten	  met	  een	  chemisch	  of	  biologisch	  procédé,	  of	  	  
f.	  explosieven.”	  	  

 
Subsidiar wordt het volgende gesteld. Op grond van het Besluit MER en de Wm dient u, alvorens de 
aanvraag in behandeling te  kunnen nemen, een m.e.r. beoordelingsbesluit moeten nemen. De aangevraagde 
activiteit valt onder cat. 18.1 van bijlage D van het Besluit MER, waarbij de daarin genoemde 
drempelwaarden worden overschreden.  
De MER beoordeling voldoet niet nu de risico's van veemedicatie in effluentwater niet zijn beoordeeld. U 
wordt verwezen naar elders in de ze brief. 
 
Cliënten verzoeken u alsnog een MER procedure te verlangen alvorens de aanvraag in behandeling te 
nemen. In dat geval verzoeken cliënten ook om inschakeling van de MER Commissie zodat het MER ook 
aan de gewenste kwaliteitseisen voldoet.   
 
Wettelijk verplichte adviezen  
U stelt adviezen te hebben gevraagd aan de volgende instanties: 
− het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas;   
− het Waterschap Limburg;   
− Rijkswaterstaat Zuid-Nederland;   
− de Inspectie voor Leefomgeving en Transport;   
− het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;   
− Inspectie Leefomgeving en Transport;   
− TenneT TSO B.V.   
 
U stelt pas op 23 juni 2017 een ontvankelijke aanvraag te hebben ontvangen. 
U heeft echter in februari 2017 onderdelen van de - toen nog - onvolledige aanvraag aan bovengenoemde 
instanties gestuurd. Onder meer het Waterschap maakt dat - in meer dan beleefde bewoordingen - ook 
kenbaar.  
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Met het overleggen van een onvolledige aanvraag is een onvolledige, en daarmee onzorgvuldige advisering 
beschikbaar. U heeft kennelijk nadien nog delen van de aanvraag nagezonden aan sommige instanties. Dit 
procesverloop is niet inzichtelijk gemaakt. Bovendien hebben na 23 juni 2017 nog belangrijke wijzigingen in 
de aanvraag plaats gehad. De wettelijke verplichte advisering voldoet niet aan de te stellen 
zorgvuldigheidseisen.     

 
Normstelling emissies 
Op 250 meter afstand van het beoogde bedrijfsterrein ligt het restaurant De Paddestoelerij. Op 300 meter 
ligt een hotel en horecagelegenheid. Op enkele honderden meters afstand liggen woonhuizen van derden. 
Ook is in de nabijheid bovendien een camping gelegen. Een veel kleinere mestverwerking in de gemeente 
Horst aan de Maas (Ashorst) heeft jarenlang ernstige hinder veroorzaakt. Het hotel, restaurant en camping 
kunnen hun deuren sluiten als het misgaat met de bedrijfsinstallatie.   
 
De voorschriften bevatten nagenoeg geen normen voor geur, ammoniak, fijnstof en andere 
milieubedreigende stoffen. Het is onbegrijpelijk dat de vergunning in ontwerp ter inzage is gelegd.  
U neemt ten onrechte aan dat alle relevante emissiegrenswaarden reeds in het Activiteitenbesluit zijn 
geregeld. 
 
Volksgezondheid  
Zoals hiervoor al is vermeld ontbreekt voldoende onderzoek naar de effecten op de volksgezondheid. 
Cliënten verzoeken u dan ook de effecten van uw voornemen te onderzoeken m.b.t. de gevolgen voor de 
volksgezondheid en verzoeken u hierbij gebruik te maken van de laatste inzichten rondom effecten van 
verspreiding van endotoxines en andere ziektemakers. Verwezen wordt o.a. naar recent onderzoek van het 
RIVM (Veehouderij en gezondheid omwonenden, 2016) en de Wageningen Universiteit (Emissies van 
endotoxinen uit de veehouderij: emissiemetingen en verspreidingsmodellering & een literatuurstudie voor 
ontwikkeling van een toetsingskader, beide rapporten uit 2016).   
 
In dit verband wordt ook nog gewezen op het volgende advies ‘Advies met betrekking tot mestverwerking 
en bewerking in Noord-Brabant vanuit gezondheidsperspectief’ (Provinciale Raad Gezondheid Brabant 
oktober 2014). Hierin wordt onder andere geadviseerd:  
 
“Grote	  mestverwerkingsinstallaties	  in	  een	  dichtbevolkt	  gebied	  zullen	  zoveel	  gezondheidsrisico’s	  met	  zich	  
meebrengen,	  dat	  vanuit	  het	  voorzorgsprincipe	  hiervoor	  niet	  gekozen	  zou	  moeten	  worden.”	  	  
 
Op slechts 250 meter van het beoogde bedrijfsterrein ligt een restaurant en weinig verder een hotel en 
horecagelegenheid alsook woningen van derden. Cliënten verzoeken u nadrukkelijk een door de GGD 
opgesteld gezondheidsonderzoek te betrekken in het besluit.   
 
U heeft niet beschreven of en op welke wijze voldaan wordt aan de eisen die gelden op basis van EU 
verordening Nr. 142/2011 en meer in het bijzonder artikel 10 (Eisen inzake de omzetting van dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten in biogas en compost) en bijlage V (OMZETTING VAN 
DIERLIJKE BIJPRODUCTEN EN AFGELEIDE PRODUCTEN IN BIOGAS EN COMPOST).  
 
Daarbij gaat het o.a. om de volgende eisen (zie voor een volledige lijst de genoemde richtlijn):   
 
a) Dierlijke	  bijproducten	  moeten	  zo	  spoedig	  mogelijk	  na	  aankomst	  in	  de	  biogas-‐	  of	  composteerinstallatie	  worden	  omgezet.	  

Tot	  de	  behandeling	  moeten	  zij	  adequaat	  worden	  opgeslagen.	  	  	  
b) Open	  en	  afsluitbare	  recipiënten	  en	  voertuigen	  die	  voor	  het	  vervoer	  van	  onbehandeld	  materiaal	  worden	  gebruikt,	  

worden	  in	  een	  daarvoor	  aangewezen	  gedeelte	  gereinigd	  en	  ontsmet.	  	  	  
c) De	  plaats	  van	  dat	  gedeelte	  wordt	  zo	  gekozen	  of	  dat	  gedeelte	  wordt	  zo	  ontworpen	  dat	  er	  geen	  gevaar	  bestaat	  voor	  

verontreiniging	  van	  behandelde	  producten.	  	  	  
 
In de considerans ontbreekt een overweging omtrent de verenigbaarheid met de richtlijn. In ieder geval 
ontbreekt in de aanvraag/vergunning een ontsmettingsplaats voor aankomende voertuigen. Wij adviseren u 
tevens advies te vragen bij de NVWA (bevoegd gezag m.b.t. de richtlijn) omtrent de verenigbaarheid van de 
aanvraag met deze richtlijn.  
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Naast de emissies van pathogenen, kan geurhinder en geluidsoverlast ook leiden tot gezondheidseffecten. 
Cliënten verzoeken u deze aspecten ook te beoordelen in het nog uit te voeren gezondheidsonderzoek, 
waarbij deze effecten ook cumulatief beoordeeld dienen te worden (geuremissie en geluid van andere 
bedrijven in de omgeving).   

 
Om de verspreiding van ziektemakers te voorkomen, stellen cliënten voor om alle lucht die uit de opslag en 
verwerkingsruimten komt richting de luchtwassers te leiden, en die luchtstromen die in contact zijn geweest 
met mest(producten) die nog geen hygiënisatie hebben ondergaan, gedurende voldoende tijd te verhitten 
onder een dusdanige temperatuur dat (mogelijke) ziekteverwekkers worden gedood.   
 
Tevens dienen er meet- en rapportageverplichtingen in de vergunning te worden opgenomen voor de 
emissie van mogelijke ziektemakers (pathogenen), zodat ook regelmatig gecontroleerd wordt of er emissies 
van pathogenen plaatsvinden en in welke mate.   
Verder verzoeken cliënten nog het optreden van (mogelijke) calamiteiten en de mogelijke risico’s daarvan 
voor de omgeving, waaronder de evt. gevolgen voor de volksgezondheid, nadrukkelijk te betrekken in de 
vergunningverlening. Concreet betekent dit dat er een goede risico assessment moet worden uitgevoerd met 
daaraan gekoppeld de gevolgen voor de omgeving. Vervolgens zullen evt. aanvullende maatregelen 
voorgeschreven moeten worden (zowel organisatorisch als fysiek) om de kans op dergelijke calamiteiten te 
voorkomen/beperken, inclusief de gevolgen daarvan. Een en ander zal vervolgens in een calamiteitenplan 
moeten worden vastgelegd, dat onderdeel zal moeten zijn van de vergunning.   
Tot slot verzoeken cliënten u ook de risico’s ten gevolge van transport van mest nadrukkelijk in beeld te 
brengen.   
 
Geur  
Cliënten zijn van mening dat u ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de nu al  
bestaande en vergunde geurbelasting ten gevolge van bedrijven op het bedrijventerrein of in het landelijk 
gebied. Cliënten zien zich reeds geconfronteerd met vergunde geuroverlast van verschillende bedrijven en 
achten het toevoegen van nieuwe geurbronnen onwenselijk. Op grond van art. 2.7a lid 3 Activiteitenbesluit 
dient u in uw beoordeling o.a. de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten te betrekken.  
 
Cliënten constateren dat verschillende geurbronnen op het bedrijf niet zijn meegenomen in de beoordeling. 
Binnen de inrichting is op- en overslag van verschillende afvalstoffen toegestaan, waaronder (potentieel) 
geurveroorzakende afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld stedelijk afval (zie paragraaf 2.8 van de 
vergunningvoorschriften). Ook de opslag van deze afvalstoffen is een (potentiële) bron van geur, zeker 
wanneer bepaalde afvalstoffen langdurig worden opgeslagen. Dit geldt zowel voor inpandige als 
buitenopslag.   
 
Niet is duidelijk wat met de verdrijvingslucht uit deze stortbunkers gebeurt. Ook evt. geuremissie ten 
gevolge van aanvoer is mogelijk, zeker wanneer vrachtwagens niet worden afgedekt.  
 
In dit kader wordt nog gewezen op o.a. de volgende BREF Conclusies (BREF afvalverwerking):  
 

28.	  apply	  the	  following	  techniques	  when	  handling	  waste	  (see	  Section	  4.1.4.6):	  (...)	  f.	  unloading	  solids	  and	  sludge	  in	  closed	  
areas	  which	  are	  fitted	  with	  extractive	  vent	  sys-‐	  tems	  linked	  to	  abatement	  equipment	  when	  the	  handled	  waste	  can	  
potentially	  gen-‐	  erate	  emission	  to	  air	  (e.g.	  odours,	  dust,	  VOCs)	  (see	  Section	  4.1.4.7)	  	  	  
To	  prevent	  or	  control	  the	  emissions	  mainly	  of	  dust,	  odours	  and	  VOC	  and	  some	  inor-‐	  ganic	  compounds,	  BAT	  is	  to:	  35.	  
restrict	  the	  use	  of	  open	  topped	  tanks,	  vessels	  and	  pits	  by:	  a.	  not	  allowing	  direct	  venting	  or	  discharges	  to	  air	  by	  linking	  all	  
the	  vents	  to	  suitable	  abatement	  systems	  when	  storing	  materials	  that	  can	  generate	  emissions	  to	  the	  air	  (e.g.	  odours,	  dust,	  
VOCs)	  (see	  Section	  4.1.4.5)	  	  	  

 
Op- en overslag in de buitenlucht of loods zonder afzuiging van geurende afvalstoffen is niet in 
overeenstemming met deze BREF conclusies.   
 
Er dient in het geuronderzoek dan wel in de ingediende aanvraag ook aandacht te zijn voor het mogelijk 
optreden van geurhinder in geval van onderhoud aan de luchtfilters of storingen in het afzuig- en/of 
filtersysteem. Ook het openen van deuren in geval van onderhoud dient hierbij beoordeeld te worden.  
 
Er bevinden zich op en nabij het industrieterrein verschillende bedrijfsgebouwen die als geurgevoelig object 
aangemerkt dienen te worden. 
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In het licht van de genoemde tekortkomingen wordt de juistheid van het geurrapport door cliënten dan ook 
ernstig betwijfeld. Zij verzoeken dan ook om een nieuw rapport, op te stellen door een onafhankelijke 
partij, niet werkend in opdracht van de initiatiefnemer.   
 
Zo u van mening bent dat er geen andere geurbronnen zich binnen de inrichting bevinden, verzoeken 
cliënten een voorschrift op te nemen waarbij er geen geur waarneembaar mag zijn buiten de grens van de 
inrichting van andere bronnen dan bepaald in het geuronderzoek.   
 
Geluid  
Cliënten trekken de juistheid van het akoestisch onderzoek in twijfel. Zij verzoeken u om  een second 
opinion door een derde onafhankelijke partij.   
 
Ammoniak 
Wetenschappelijk is vastgesteld dat op een afstand van 1 kilometer van een veehouderij slechts ca. 20% van 
de ammoniakemissies zijn neergeslagen. Op 100 kilometer zijn minder dan 60% van de emissies 
neergeslagen. Verwezen wordt naar de recente publicatie 'Effecten van ammoniak op de Nederlandse 
natuur', pagina 26 (Alterra-rapport 1698, ISSN 1566-7197 [2008], in opdracht van het ministerie van het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en het ministerie van LNV)1.  
 

 

 
Hieruit volgt dat de invloedsfeer van ammoniakemissies zeer ver reikt. En, dat op een afstand van enige 
duizenden meters deposities zeker niet verwaarloosbaar zijn.  
 
Verder geldt als milieuwetenschappelijk feit dat het merendeel van de natuurwaarden ernstig worden 
overbelast door ammoniakdeposities, waaronder het natuurgebied Kaldenbroek en het N2000-gebied 
Maasduinen. De relevante natuurwaarden blijken ernstig te worden overbelast door de reeds bestaande 
veehouderij. Waar een maximale depositiewaarde van 400 mol is gewenst, treedt feitelijk een ruim 6 x 
hogere depositiewaarde op.  
 

 
 

Kortom, een nieuwe emissiebron geldt als ongewenst. Met het beoogde bedrijfsinitiatief is evenwel sprake 
van aanzienlijke ammoniakemissies en -deposities.  
 

                                                
1 Volledige rapport (middels zoekterm 1698) beschikbaar via: 
http://www.alterra.wur.nl/NL/publicaties+Alterra/Alterra+rapporten/ 
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De (voormalige) Minister van LNV heeft moeten vaststellen dat de depositieafname reeds vele jaren 
stagneert.2 Een deugdelijke probleemschets in de MER ontbreekt. Niet wordt inzichtelijk gemaakt dat de 
problematiek zich kenmerkt door een combinatie van emissies door uitgereden mest (ca. 45% van de 
emissies), emissies vanwege melkveehouderij (ca. 20%) en IV-stalemissies (ca. 20%). Op de cumulatie van 
de effecten van dit bedrijfsplan met de beoogde ontwikkeling van het agrobusinesspark Witveld wordt 
evenmin nader ingegaan. De mogelijkheden tot verdere depositiereductie langs technische weg 
(bijvoorbeeld door de combinatie van emissiearme stallen met luchtwassers) blijven ongenoemd.  
 
Aanvraag, vergunningvoorschriften en BREF/BBT  
In de aanvraag ontbreekt een beknopte beschrijving van de belangrijkste door de aanvrager bestudeerde 
alternatieven voor de voorgestelde technologie, technieken en maatregelen.   
 
U heeft in uw BBT beoordeling ten onrechte verschillende BREF’s niet betrokken, waaronder de volgende 
BREF’s die naar de mening van cliënten betrokken hadden moeten worden. Mogelijk relevante BREF’s 
zijn:  
− BREF Anorganische bulkchemicaliën - ammoniak, zuren en kunstmest en/of BREF Anorganische 
      fijnchemicaliën   
− BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling   
− BREF Economic and cross media issues   
− BREF Monitoring   
− BREF LCP   
 
Verzocht wordt alsnog deze BREF’s in uw beoordeling te betrekken.   
Enige analyse omtrent de verenigbaarheid van de aanvraag met de van toepassing zijnde BBT conclusies uit 
de verschillende BREF’s ontbreekt. Gebruikelijk is om per BBT conclusie uit de van toepassing zijnde 
BREF’s aan te geven of en op welke wijze invulling is gegeven aan deze conclusie, dan wel aan te geven dat 
deze niet van toepassing is op de inrichting. Verzocht wordt een dergelijke analyse alsnog te (laten) maken.   
 
Wanneer de aangevraagde mestverwerkingsinstallatie onvoldoende is beschreven in de BREF’s en de 
bijbehorende conclusies, dient u op grond van art. 5.4 van het Bor de best beschikbare technieken vast te 
stellen. Niet duidelijk is of de toe te passen mestverwerkingstechniek voldoende is beschreven in de 
BREF’s. Verzocht wordt hieromtrent helderheid te verschaffen en wanneer deze techniek onvoldoende is 
beschreven alsnog de BBT’s vast te stellen. Gewezen wordt bijv. op de grote hoeveelheid energie die nodig 
is voor het strippingsproces.   
 
Cliënten kunnen niet instemmen met de wijzigingsprocedure voor het AV en AO/IC beleid in voorschrift 
1.14. Wijzigingen in het AV en AO/IC beleid kunnen volgens cliënten alleen plaatsvinden middels een Awb 
procedure (wijziging vergunning of milieu- neutrale wijziging), waarbij belanghebbenden mogelijkheden 
hebben voor bezwaar en evt. beroep.   
 
U heeft voor mestverwerkingsinstallatie ten onrechte geen emissie-eis opgenomen voor PM en CxHy (zie 
BAT conclusie 41 BREF Afvalverwerking). Cliënten verzoeken u alsnog een emissie-eis voor deze stoffen 
op te nemen in de vergunning.   
 
Meet- en rapportageverplichtingen met betrekking tot de emissie van NH3 ontbreken.  
Verzocht wordt deze alsnog voor te schrijven.   
Cliënten zijn van mening dat toepassing van walstroom als BBT moet worden aangemerkt en verzoeken u 
dit voor te schrijven.   
 
Luchtwassers en dimensionering 
Cliënten zijn niet overtuigd van het aangevraagd en vergund zijn van een deugdelijke luchtwastechniek.  
Bij disfunctioneren van de luchtwassers zullen veelvoudig hogere emissies optreden. De wettelijke normen 
zullen ernstig worden overschreden bij disfunctioneren van de luchtwassers.  

                                                
2 - MvT Crisis en Herstelwet, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 127, nr. 3, pagina 25 
- Natuurbalans 2009; Planbureau voor de Leefomgeving, pagina 172: 
"Sinds 2003 daalt de emissie niet meer. De totale ammoniakemissie in Nederland bedroeg in 2007 ongeveer 133 miljoen kg, 
waarvan de landbouwemissie ruim 90% uitmaakt (120 miljoen kg). De emissie ligt daarmee nog boven het vastgestelde NEC-
plafond van 128 miljoen kg (EU, 2001)."  
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Met luchtwassers blijken in de praktijk aanmerkelijke problemen op te treden. De zorgen van omwonenden 
zijn fors toegenomen door de recente vaststelling dat een groot aantal Brabantse luchtwassers bij 
veehouderijbedrijven niet blijken te functioneren. U wordt gewezen op het rapport Evaluatie Project 
Luchtwassers 2009, opgesteld door de Brabantse overheid.3 Omstreeks 3 van de 4 luchtwassers blijkt niet 
aan de gestelde regels te voldoen (!). Uit het betrokken rapport: 
 
• 74	  %	  van	  de	  inwerking	  zijnde	  luchtwassers	  voldoet	  niet	  aan	  alle	  wet-‐	  en	  regelgeving.	  	  
• Bij	  23	  %	  van	  de	  inrichtingen	  is	  de	  emissie	  te	  hoog.	  	  	  
• Bij	  een	  aantal	  inrichtingen	  is	  niet	  bekend	  of	  de	  emissie	  te	  hoog	  is	  of	  niet.	  Bij	  deze	  inrichtingen	  waren	  de	  luchtwassers	  

wel	  in	  werking	  maar	  niet	  geheel	  overeenkomstig	  de	  vergunning	  uitgevoerd.	  
  

 
U zult begrijpen dat cliënten met deze berichtgeving een zeer beperkt vertrouwen stellen in de 
luchtwassers. De overheid stelt zich kennelijk naïef op inzake milieuclaims en de toepassingspraktijk van 
luchtwassers. De klachten bij gebleken disfunctioneren van de luchtwassers na realisatie van de beoogde 
inrichting zullen niet van de lucht zijn. 
 
De deugdelijkheid van de dimensionering wordt betwijfeld. De voorschriften om een juiste werking en een 
controle daarop te waarborgen bieden onvoldoende zekerheid.  
 
Co-vergisting 
De opslag en verwerking van mestafval baart cliënten grote zorgen. De aanvraag gaat onvoldoende in op de 
potentiële milieueffecten van de vergisting van mest, waaronder gezondheidrisico's. Hierbij wordt gewezen 
op het hieronder aangehaalde VROM-inspectierapport, waaruit blijkt dat de toezicht en naleving op 
vergisting gebrekkig is. 
 
Evenmin wordt goed duidelijk hoe de verschillende vergistingsingrediënten zich tot elkaar verhouden. 
Worden alle ingrediënten (mest, landbouw [co-]producten en -residuen) uitsluitend in een bepaalde 
verhouding gemengd, al dan niet stapsgewijs? Zal er worden geëxperimenteerd met mengverhoudingen en 
vergistingsprocessen? Zo ja, binnen welke bandbreedte en op basis van welke expertise?  
 
Welk waterzuiveringsproces wordt doorlopen? Wat zal de bestemming zijn van de nutriënten N en P? Gaan 
ze naar het buitenland of worden ze verwerkt tot kunstmest vervanger?  
Ten onrechte is geen nutriëntenbalans voor de gehele inrichting opgesteld.  
 
Opgemerkt wordt dat co-producten, noodzakelijk voor een succesvol gistproces, schaarser wordt als gevolg 
van het toenemende aantal mestvergistingsinitiatieven. De aanvraag biedt onvoldoende informatie ten 
aanzien van de vraag of voldoende vergistingsmateriaal beschikbaar zal zijn.  
 
Uit onderzoek naar de naleving van de vergunningvoorwaarden voor mestvergisters blijken grote 
problemen te bestaan. Te noemen is het onderzoek van de VROM-Inspectie 'Co-vergisting van mest in 
Nederland, Beperking van risico's voor de leefomgeving; 19 oktober 2009'.4  
Het toevoegen van niet vergunde - en dus illegale - stoffen blijkt vaste praktijk. Het rapport stelt het 
volgende:  

 
Controles	  door	  de	  AID	  
De	  AID	  heeft	  een	  dertigtal	  Co-‐vergisters	  geselecteerd	  en	  is	  in	  het	  najaar	  van	  2008	  gestart	  met	  controles	  van	  de	  
meststoffenregelgeving.	  Een	  beperkt	  aantal	  van	  deze	  controles	  zijn	  door	  de	  AID	  samen	  met	  de	  VWA	  en	  de	  VI	  
uitgevoerd.	  Hierbij	  heeft	  de	  VI	  geconstateerd	  dat	  zowel	  de	  inzichtelijkheid	  als	  de	  volledigheid	  c.q.	  juistheid	  van	  de	  
transportdocumentatie	  regelmatig	  te	  wensen	  over	  laat.	  Ook	  is	  door	  de	  VI	  geconstateerd	  dat	  het	  transport	  van	  
afvalstoffen	  die	  als	  bijproducten	  meevergist	  worden,	  in	  een	  aantal	  gevallen	  door	  niet	  op	  de	  zogenaamde	  VIHB-‐lijst	  
voorkomende	  transporteurs	  wordt	  verzorgd,	  hetgeen	  in	  strijd	  is	  met	  de	  Wm.	  
	  
	  
	  
	  
	  

                                                
3 Digitaal verkrijgbaar via: www.handhaveninbrabant.nl 
4 Beschikbaar via www.vrominspectie.nl/ 
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Waar	  nodig	  heeft	  de	  AID	  bij	  de	  overige	  controles	  de	  veiligheid	  en	  risicoaspecten,	  waarvoor	  de	  VI	  verantwoordelijk	  is,	  
meegenomen.	  De	  resultaten	  zijn	  voor	  wat	  betreft	  het	  toepassen	  van	  bijproducten	  niet	  positief	  te	  noemen.	  Er	  worden	  
bijproducten	  toegevoegd	  die	  niet	  vermeld	  zijn	  op	  de	  positieve	  lijst.	  De	  AID	  constateerde	  onder	  andere	  op	  basis	  van	  
vrachtbrieven	  dat	  vinassekali	  (bijproduct	  van	  de	  suikerindustrie),	  cacaodoppenmeel,	  stedelijk	  afval	  (o.a.	  keukenafval),	  
waterzuiveringsslib,	  citroenzuur,	  glycerinewater,	  dierlijk	  vet	  en	  ijzerslib	  naar	  Co-‐	  vergisters	  wordt	  afgevoerd.	  Veel	  vet-‐	  
en	  slibachtige	  bijproducten	  zijn	  afkomstig	  uit	  Duitsland,	  zonder	  bekende	  herkomst.	  
	  
Daarnaast	  is	  ook	  geconstateerd	  dat	  er	  vaak	  mengsels	  (mixen)	  van	  stoffen	  die	  op	  de	  positieve	  lijst	  staan,	  zowel	  
onderling	  als	  met	  andere	  stoffen	  als	  bijproduct	  worden	  toegevoegd.	  Door	  gebrekkige	  of	  ontbrekende	  informatie	  over	  
de	  samenstelling	  van	  dergelijke	  mixen	  op	  de	  begeleidende	  documenten	  (vaak	  wordt	  alleen	  de	  component	  genoemd	  
die	  op	  de	  positieve	  lijst	  staat	  zonder	  te	  vermelden	  welk	  deel	  van	  de	  partij	  uit	  deze	  component	  bestaat)	  wordt	  de	  
handhaving	  ernstig	  bemoeilijkt.	  
	  
Van	  al	  deze	  bijproducten	  inclusief	  de	  mixen	  is	  nog	  niet	  onderzocht	  door	  de	  Commissie	  van	  Deskundigen	  van	  LNV	  wat	  
het	  effect	  op	  de	  bodem	  en	  het	  milieu	  is.	  Derhalve	  mogen	  deze	  producten	  niet	  worden	  meevergist	  en	  als	  meststof	  op	  
het	  land	  worden	  gebracht.	  Niet	  onderzocht	  is	  of	  er	  gevolgen	  zijn	  voor	  de	  (externe)	  veiligheid.	  
	  
Uit	  de	  gehouden	  controles	  blijkt	  dat	  het	  digestaat	  van	  de	  overtreders	  niet	  meer	  voldoet	  aan	  de	  meststoffenwet	  en	  
niet	  mag	  worden	  toegepast	  als	  meststof	  op	  het	  land.	  Dit	  digestaat	  is	  een	  afvalstof.	  Het	  foute	  digestaat	  moet	  in	  opslag	  
blijven	  en	  mag	  volgens	  de	  wet	  alleen	  nog	  maar	  worden	  afgeven	  aan	  een	  erkende	  verwerker	  in	  de	  zin	  van	  de	  
afvalstoffenregelgeving	  (hoofdstuk	  10	  Wm).	  Omdat	  het	  ongeveer	  30	  dagen	  duurt	  voordat	  de	  massa	  waaraan	  de	  niet	  
toegestane	  bijproducten	  zijn	  toegevoegd	  weer	  zuiver	  is,	  gaat	  het	  vaak	  om	  grote	  hoeveelheden	  fout	  digestaat.	  De	  
opgeslagen	  niet	  toegestane	  bijproducten	  dienen	  retour	  te	  worden	  gezonden	  naar	  de	  leveranciers.	  Het	  digestaat	  dat	  
niet	  als	  meststof	  op	  het	  land	  mag	  worden	  gebracht	  dient	  afgevoerd	  te	  worden	  naar	  erkende	  verwerkers.	  
Omdat	  dit	  doorgaans	  tot	  (zeer)	  hoge	  kostenposten	  voor	  de	  ondernemers	  en	  niet	  zelden	  failissementssituaties	  leidt	  
wordt	  een	  oplossing	  voor	  dit	  probleem	  c.q.	  dergelijke	  partijen	  in	  een	  aantal	  gevallen	  gezocht	  in	  een	  ontheffing	  van	  het	  
verbod	  tot	  storten	  buiten	  inrichtingen.	  
 

 
In het rapport wordt een voorbeeld genoemd van een ongeluk waarbij meerdere doden zijn te betreuren 
geweest. Er worden een aantal concrete ongelukken met mestvergisters beschreven waarbij aanzienlijke 
overlast voor de omgeving is opgetreden. 
Uit het gestelde volgt minimaal de noodzaak van enerzijds een duidelijke lijst van soorten en jaarvrachten  
aangevraagde te vergisten stoffen en anderzijds deugdelijke vergunningvoorschriften die een doelmatig 
toezicht op naleving mogelijk maakt. 
 
Afvalverwerking 
Onvoldoende is verzekerd dat het digestaat als meststof kan worden aangemerkt. Dit betekent dat rekening 
dient te worden gehouden met de mogelijkheid dat het digestaat als afvalstof dient te worden afgevoerd. U 
heeft met deze mogelijkheid onvoldoende rekening gehouden. 
 
Met de vergisting is sprake van het accepteren van afvalstoffen.  
De aard van de te accepteren stoffen kan onvoldoende worden beoordeeld.  
De controle op de acceptatie van afvalstoffen dient te zijn beschreven in de acceptatieprocedure.  
Deze procedure is onvoldoende beschreven.  
 
De aanvraag moet worden getoetst aan het Landelijk afvalbeheersplan (LAP). In hoofdstuk 16 van het 
beleidskader van het LAP is vermeld dat alle afvalverwerkende bedrijven moeten beschikken over een 
adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid). Hierin dient een afvalverwerker duidelijk aan te 
geven welke afvalstoffen wel en niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke 
manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Bij de aanvraag is een onvoldoende 
beschrijving van het A&V-beleid gevoegd.  
 
Watervervuiling; risico's veemedicatie in watereffluent  
Op basis van de meest recente milieutechnische inzichten moet worden vastgesteld dat medicatie in het 
afvalwater risico's geeft voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Gegeven het intensieve gebruik van 
medicatie in de veehouderij bevat de mest onvermijdelijk hoge doses veemedicatie.  
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Jaarlijks dreigt jaarlijks 485.000 m3 (60m3 per uur) water te worden geloosd op het oppervlaktewater De 
Gekkengraaf. GS noch het Waterschap heeft het effluentwater beoordeeld op concentraties veemedicatie.  
 
Over de risico's van veemedicatie in effluentwater zijn enige onderzoeksresultaten beschikbaar. Die 
beperken zich hoofdzakelijk tot antibiotica. Antibiotica vormen slechts een deel van de totale veemedicatie.  
Het onderzoek maakt voorts duidelijk dat een osmose installatie geen zekerheid biedt dat geen vervuiling 
optreedt. De risico's van disfunctioneren van de osmose installatie is niet beoordeeld door GS.       
 
Verwezen wordt naar de bijlage AGEL d.d. 27 juni 2016: Memo beoordeling Quayweg 8 te Landhorst. Dit 
betreft een op dit onderdeel vergelijkbaar bedrijfsplan. Hieronder treft u de conclusie van de memo aan.  
 

3.5	  Conclusie	  	  

Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  er	  veel	  soorten	  antibiotica	  in	  mest	  zijn	  aangetroffen.	  Bij	  (xxx)	  wordt	  een	  deel	  van	  de	  mest	  (dikke	  
fractie)	  gecomposteerd.	  Het	  effect	  van	  composteren	  heeft	  op	  sommige	  antibiotica	  een	  positief	  effect,	  op	  andere	  
antibiotica	  geen	  effect.	  Het	  is	  daarmee	  niet	  uitgesloten	  dat	  de	  compost	  restanten	  van	  antibiotica	  bevat.	  	  

Er	  is	  nog	  niet	  zoveel	  bekend	  over	  de	  aanwezigheid	  van	  antibiotica	  in	  effluentwater.	  Bij	  vier	  onderzochte	  MVI’s	  in	  Noord-‐
Brabant,	  die	  allen	  werken	  met	  reverse	  osmose,	  zijn	  kleine	  hoeveelheden	  antiobiotica	  aangetroffen	  en	  in	  sommige	  
gevallen	  ook	  vrouwelijke	  hormonen.	  De	  onderzoeken	  wijzen	  erop	  dat	  het	  onderhoud	  van	  de	  osmose-‐installatie	  belangrijk	  
is,	  zowel	  voor	  de	  micro-‐organismen	  als	  antibiotica.	  	  

Onderscheidend	  voor	  de	  MVI	  van	  (xxx)	  is	  dat	  de	  dunne	  fractie	  verdampt	  wordt,	  alvorens	  reverse	  osmose	  wordt	  
toegepast.	  In	  de	  aanvraag	  staat	  dat	  de	  daarbij	  horende	  hoge	  temperaturen,	  ervoor	  zorgen	  dat	  ziektekiemen	  en	  bacteriën	  
niet	  overleven.	  Het	  is	  onduidelijk	  welk	  effect	  dit	  heeft	  op	  eventuele	  restanten	  antibiotica.	  	  

Uiteindelijk	  beslist	  het	  bevoegd	  over	  de	  vergunningverlening	  voor	  effluentlozing.	  Er	  bestaan	  voor	  verontreinigingen	  in	  
antibiotica	  of	  hormonen	  geen	  criteria.

	  
Het	  Waterschap	  (xxx)	  oordeelt	  in	  het	  advies	  d.d.	  19	  juni	  2015	  dat	  zij	  niet	  van	  

mening	  is	  dat	  voor	  het	  onderdeel	  afvalwater	  en	  het	  ontvangen	  watersysteem	  een	  MER-‐beoordeling	  noodzakelijk	  is.	  
Kwantitatieve	  gegevens	  ontbreken	  echter,	  waardoor	  het	  voor	  vergunningverleners,	  zoals	  waterschappen,	  praktisch	  
onmogelijk	  is	  om	  bij	  mestverwerkingsinitiatieven	  een	  gefundeerde	  afweging	  te	  maken. 

 
Met de risico's van veemedicatie in het afvalwater voor de kwaliteit van het oppervlaktewater is 
onvoldoende rekening gehouden. 
 
Conclusie 
Namens in de bijlage genoemde personen, alsook namens Behoud de Parel en Vereniging Leefmilieu wordt 
u verzocht de gevraagde vergunning te weigeren. 
U wordt verzocht om een ontvangstbevestiging van deze brief. 
 
Hoogachtend, 

 
Mr. V. Wösten 
 
 
Bijlagen: 
- indieners zienswijzen (8 pagina's) 
- AGEL d.d. 27 juni 2016: Memo beoordeling Quayweg 8 te Landhorst  


