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DATUM 6 september 2013 TEAM BEV/VVM 
NUMMER 80EB1BOC REFERENTIE  
UW BRIEF VAN 27 augustus 2013 (e-mail) DOORKIESNUMMER  
UW NUMMER  E-MAILADRES  
BIJLAGE -- ONDERWERP Beantwoording vragen, via e-mail 

gesteld door de heer A. Meijer 
betreffende biomassacentrales. 

 
 
Toelichting: 
De heer Meijer heeft onderstaande gesteld over biomassa-centrales. De vragen zijn algemeen van aard en 
hebben betrekking op co-mestvergistingsinstallaties die in de regel bij agrarische bedrijven staan opgesteld. In 
het algemeen zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd gezag voor mestvergistingsinstallaties. 
In overleg met de heer Meijer is afgesproken dat bij de beantwoording van de onderstaande vragen uitgegaan 
wordt van de situatie bij Van de Groep. De vergistingsinstallatie van Van de Groep is echter geen 
mestvergistingsinstallatie. 
 
 

1. Is in de milieuvergunning, die nodig is voor alle niet-kleinschalige vormen van mestverwerking, geëist 
dat de exploitant kan aantonen de specifieke expertise te beheersen die nodig is voor het 
aangevraagde proces? Wordt hiertoe een nascholingsprogramma ontwikkeld? 

 
Antwoord 
Er zijn onder paragraaf ‘procedures en instructies’ voorschriften opgenomen die met betrekking tot het 
veiligheidsbeheerssysteem waarin aangetoond wordt dat via een trainings- en opleidingsprogramma, op de 
juiste wijze in de training van het personeel wordt voorzien. Daarnaast wordt onder paragraaf ‘instructies’ 
aangegeven dat de vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het 
bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften. 
Daarnaast zijn er voorschriften opgenomen die betrekking hebben op ‘good housekeeping’ 
Een specifiek nascholingsprogramma is niet voorgeschreven. Van de Groep heeft een ervaren 
biochemicus aangesteld als bedrijfsleider 

 
 

2. Wordt er een bruikbare indeling in gevaarklassen voor mestbewerkingsactiviteiten ontwikkeld, waarin 
mestbewerkende activiteiten worden beoordeeld op hun omvang en hun proceskenmerken, zodat 
vanaf een bepaalde drempel, deze activiteiten in het BEVI of BRZO ondergebracht kunnen worden? 

 
Antwoord 

De activiteiten bij van de Groep vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen, bij de aanvraag is 
een kwantitatieve risico analyse (QRA) gevoegd waarin de risico’s voor de omgeving zijn beschreven. Deze 
QRA is toegesneden op de specifieke bedrijfssituatie bij van de Groep en door een deskundige externe 
partij beoordeeld. Uit deze beoordeling blijkt dat de gevolgen van de aangevraagde activiteiten met 
betrekking tot het plaatsgebonden risico en groepsrisico aanvaardbaar zijn. 
De activiteiten vallen niet onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). 

 
In welke gevallen beide besluiten van toepassing zijn, wordt in deze besluiten zelf bepaald. 
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3. Worden vanaf een nader te definiëren drempel, mestbewerkingsactiviteiten ruimtelijk op een 

agrarische bestemming met een daartoe aangepaste omschrijving of op een industriële bestemming 
ondergebracht? 

 
Antwoord 

Van de Groep is gesitueerd op een industrieterrein en past binnen het vigerende bestemmingsplan. 
 
 

4. Worden bedrijven die onder het BEVI of het BRZO vallen altijd op een industrieterrein ondergebracht 
dat hiertoe voldoende geoutilleerd is (antwoord graag onderbouwen)? 

 
Antwoord 
Deze vraag heeft vooral betrekking op de ruimtelijke ordening van industrieterreinen, dit is in eerste 
instantie een bevoegdheid die bij de gemeente ligt. 
In het BEVI worden grens- en richtwaarden gegeven voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico die 
bij vergunningverlening en het opstellen c.q. actualiseren van het bestemmingsplan betrokken moeten 
worden betrokken. 

 
In de beoordeling van het Groepsrisico en de advisering van de Veiligheidsregio wordt aandacht besteed 
aan de omgeving van het bedrijf. Het groepsrisico is verantwoord aan de hand van de volgende punten: 
- de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting; 
- de toetsing aan de oriëntatiewaarde; 
- maatregelen om het (groeps)risico te beperken; 
- mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van een ramp; 
- de zelfredzaamheid van personen binnen het invloedsgebied. 

 
Het is overigens niet strikt noodzakelijk dat een BEVI bedrijf op een industrieterrein gevestigd moet zijn. Als 
voorbeeld noemen wij een LPG tankstation, deze vallen onder het BEVI maar zijn niet in alle gevallen op 
een industrieterrein gevestigd. 

 
 

5. Worden voor niet BEVI inrichtingen de afstanden aangehouden uit de VNG brochure Bedrijven en 
Milieuzonering (SBI code 2008 35, nr. B1, bestemmingsplancategorie 3.2) 100 m of eventueel tijdelijk 
200 m? 

  
Antwoord 
De afstanden uit de brochure zijn richtwaarden die bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt 
gebruikt. Voor specifieke situaties, zoals Van de Groep, volgen de ‘hinderafstanden’ uit de onderzoeken op 
het gebied van geluid, geur en externe veiligheid die in de aanvraag om een omgevingsvergunning milieu. 
Er kan in die gevallen afgeweken worden van de afstanden uit de VNG brochure Bedrijven en 
Milieuzonering. 

 
 

6. Gelden voor BEVI inrichtingen afstanden op basis van de daar gebruikelijke systematiek, met een 
minimum van 100 m (resp. 200 m)? 

 
Antwoord 

Bij van de Groep zijn de veiligheidsafstanden specifiek berekend in een kwantitatieve risico-analyse (QRA), 
en getoetst aan de richt- en grenswaarden in het BEVI. 

 
Voor aangewezen bedrijven (zogenaamde categoriale inrichtingen) kunnen afstandseisen gelden die in de 
regeling behorend bij het BEVI zijn opgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de afstandseisen voor LPG 
tankstations. In dergelijke gevallen hoeft er geen QRA te worden uitgevoerd. 

 
 

7. Wordt er in de milieuvergunning inzet van de Best beschikbare Technieken geëist? Worden alle 
activiteiten volledig inpandig uitgevoerd? 

 
Antwoord 

Ja, in de vergunning zijn de beste beschikbare technieken voorgeschreven. Niet alle activiteiten worden 
inpandig uitgevoerd. De vergistingstanks zijn bijvoorbeeld niet inpandig opgesteld maar het betreft hier wel 
een gesloten systeem. 
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8. Vindt vergisting met andere organische materialen (covergisting) slechts plaats met materialen die zijn 

toegestaan volgens de limitatieve lijst? Wordt hierop streng gehandhaafd? 
 

Antwoord 
In de vergunning is een voorschrift opgenomen waarin, specifiek per Euralcode, is aangegeven welke 
stoffen mogen worden vergist. Hierop wordt inderdaad gecontroleerd en -als dat nodig is- gehandhaafd. 

 
 
 
 
 
 
 


