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Onderwerp

Advies inzake bezwaarschrift d.d. 31 juli 2020 van de
heer M.R. Plug van Cees Advocaten namens Beijerinck
B.V., tegen het besluit van 25 juni 2020 inzake de
weigering van een vergunningaanvraag op grond van de
Wet natuurbescherming.
Geacht college,
Hierbij doet de bezwarencommissie u haar advies toekomen over het bezwaarschrift dat op 31
juli 2020 door M.R. Plug van Cees Advocaten N.V. namens Beijerinck B.V. te Waddinxveen
(hierna: bezwaarde) is ingediend tegen uw besluit van 25 juni 2020, kenmerk ODH-202000070678, (hierna: het bestreden besluit) tot afwijzing van bezwaardes aanvraag om vergunning
op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb).
Beoordeling ontvankelijkheid
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf

Blijkens het bestreden besluit en bijbehorende brieven is de reguliere procedure van titel 4.1
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) gevolgd. Ingevolge artikel 8:1 jo. artikel 7:1 van de Awb
dient alvorens beroep in te stellen, bezwaar te worden gemaakt. Het bezwaarschrift is ingediend
binnen de wettelijke termijn van zes weken en is dus op tijd ingediend. De belangen van bezwaarde
zijn rechtstreeks bij het besluit betrokken, zodat bezwaarde belanghebbende is. Bovendien is het
bezwaarschrift gemotiveerd en voldoet het aan de verdere eisen van artikel 6:5 van de Awb. Het
bezwaarschrift is daarmee ontvankelijk.

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor

Voorgeschiedenis en bestreden besluit

auto’s is beperkt.

Op 6 november 2019 is namens bezwaarde een aanvraag om een vergunning als bedoeld in
artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb ingediend. De aanvraag ziet op het realiseren van een
biomassa-installatie aan de Zesde Tochtweg te Waddinxveen.
Op 5 maart 2020 heeft bezwaarde de aanvraag aangevuld.
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Op 25 juni 2020 heeft uw college besloten de aanvraag af te wijzen. Volgens u kon niet worden
uitgesloten dat de aangevraagde activiteit geen belemmering vormt voor het behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen voor de nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden,
zodat geen vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb kon worden verleend.
Tevens was u van oordeel dat niet was voldaan aan de vereisten om intern te kunnen salderen.
De heer M.R. Plug van Cees Advocaten heeft namens bezwaarde tegen dit besluit bij brief van
31 juli 2020, ontvangen op 4 augustus 2020, bezwaar gemaakt.
Bezwaren
Namens bezwaarde worden samengevat de volgende bezwaren aangevoerd:
1.
U heeft miskend dat in het onderhavige geval geen vergunning op grond van artikel 2.7,
tweede lid, van de Wnb is vereist, omdat het project geen significante gevolgen heeft
voor een Natura 2000-gebied.
2.

Het bestaande glastuinbouwbedrijf en de nog te realiseren en in gebruik te nemen
biomassa-installatie hangen onlosmakelijk met elkaar samen waardoor binnen dit project
intern kan worden gesaldeerd. Door binnen dit project intern te salderen zal er geen
toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden ontstaan en is geen vergunning
nodig. Significante effecten zijn dan immers op voorhand uitgesloten. In dit geval is
extern salderen niet mogelijk.

Inhoud verweer
De Omgevingsdienst Haaglanden heeft namens u op 18 september 2020 een verweerschrift
ingediend. Hierin is - kort weergegeven - het volgende aangevoerd.
Ad 1. In de verwijzingsuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(hierna: de Afdeling) van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1259, r.o. 9.6) oordeelt de
Afdeling dat ‘iedere toename, hoe gering ook leidt tot de conclusie dat een project
significante gevolgen kan hebben, zodat daarvoor een passende beoordeling moet
worden gemaakt’. De aanvraag van bezwaarde is onder te verdelen in een realisatiefase
en in een gebruiksfase. Voor de realisatiefase zijn geen berekeningen ontvangen.
Derhalve kan niet beoordeeld worden of (significante) depositie in deze fase is
uitgesloten. Voor de gebruiksfase geldt dat uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat ten
gevolge van het gebruik van de biomassacentrale sprake is van een stikstofdepositie op
diverse relevante Natura 2000-gebieden. Uit de aanvraag blijkt dat effecten als gevolg
van genoemde depositiebijdragen voor de betreffende Natura 2000-gebieden niet
kunnen worden uitgesloten. Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is derhalve
vergunning vereist;
Ad 2. Bezwaarde geeft aan dat het project dat zij wenst te realiseren moet worden aangemerkt
als intern salderen, omdat er een onlosmakelijke samenhang is met enkele afnemers uit
nabijgelegen (toekomstige) glastuinbouwgebieden die warmte zullen afnemen van de te
realiseren biomassacentrale die als gevolg van deze afname minder stikstof uitstoten,
waardoor binnen het project uiteindelijk geen toename van de stikstofdepositie op
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Natura 2000-gebieden te verwachten is. Dit geheel is volgens bezwaarde aan te merken
als één project als bedoeld in artikel 1 van de beleidsregel. Uw college is van mening dat
van een dergelijke onlosmakelijke samenhang geen sprake is. Daarnaast heeft
bezwaarde volgens u op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt, dat wordt voldaan aan
de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5 van de beleidsregel, zodat niet
geconcludeerd kan worden dat sprake is van intern salderen als bedoeld in de
Beleidsregels intern en extern salderen.
Mondelinge behandeling
Partijen zijn in de gelegenheid gesteld hun standpunt op de digitale hoorzitting van 8 oktober
2020 mondeling toe te lichten. In het kader van de maatregelen inzake corona heeft de hoorzitting plaatsgevonden met een videoverbinding. Zowel bezwaarde als uw college hebben van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt. Het verslag van de digitale hoorzitting is bij dit advies gevoegd. Na
de hoorzitting heeft de Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) zich gemeld als
derde-belanghebbende, maar verklaard geen gebruik te willen maken van het recht alsnog te
worden gehoord.
Juridisch kader
Artikelen 2.7 en 2.8 van de Wnb;
-

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland houdende regels omtrent intern
en extern salderen (Beleidsregels intern en extern salderen), d.d. 12 december 2019
(hierna: de beleidsregels)

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb, bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning van
Gedeputeerde Staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor
het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen
of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.
Het derde lid, bepaalt dat Gedeputeerde Staten een vergunning als bedoeld in het tweede lid
uitsluitend verlenen als is voldaan aan artikel 2.8.
Artikel 2.8, eerste lid, bepaalt dat de aanvrager van de vergunning een passende beoordeling van
de gevolgen voor het Natura 2000-gebied maakt.
Het derde lid, bepaalt dat Gedeputeerde Staten een vergunning voor een project uitsluitend
verlenen indien uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het project de
natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.
Artikel 1 van de beleidsregels verstaat onder intern salderen: ‘salderen binnen de begrenzing van
één project of locatie ten behoeve van de verlening van een natuurvergunning’.
Artikel 5 bepaalt onder welke voorwaarden intern kan worden gesaldeerd.
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Artikel 11 bepaalt dat Gedeputeerde Staten, in overeenstemming met artikel 4:84 van de
Algemene wet bestuursrecht, in individuele gevallen van deze beleidsregels afwijken wanneer
onverkorte toepassing ervan voor een of meer belanghebbenden gevolgen heeft die onevenredig
zijn in verhouding tot de met deze beleidsregels te dienen doelen en de afwijking zo min mogelijk
afbreuk doet aan het doel om N-depositie te reduceren.
Uit de verwijzingsuitspraak van de Afdeling van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1259, r.o. 9.6),
waarnaar uw college in haar verweerschrift heeft verwezen, volgt dat ‘iedere toename, hoe gering
ook (bijv. 0,02 mol N/ha/jr), leidt tot de conclusie dat een project significante gevolgen kan hebben, zodat daarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt’. Als een nieuwe activiteit
zorgt voor een toename van stikstofdepositie op een aantal habitattypen terwijl de kritische
depositiewaarde (KDW) al wordt overschreden, betekent dit niet zonder meer dat de natuurlijke
kenmerken van het betreffende Natura 2000-gebied worden aangetast (vgl. ABRvS 11 maart
2020, ECLI:NL:RVS:2020:741 en ABRvS, ECLI:NL:RVS:2020:1125). Immers als dan alsnog
blijkens een voortoets kan worden uitgesloten dat er significante gevolgen zijn, bestaat geen
noodzaak tot het maken van een passende beoordeling.
Inhoudelijke beoordeling
De bezwarencommissie overweegt het volgende:
Uit de aanvraag en daarbij behorende uitgevoerde berekening en voortoets, d.d. 5 maart 2020,
blijkt dat in de gebruiksfase ten gevolge van de biomassacentrale die bezwaarde wil realiseren,
een stikstofdepositie ontstaat van maximaal 0,04 mol N/ha/jr op het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, van maximaal 0,02 mol N/ha/jr op een 6-tal andere Natura 2000gebieden en van maximaal 0,01 mol N/ha/jr op een aantal andere Natura 2000-gebieden. Voor
de gebieden geldt dat de KDW wordt overschreden. Door intern te salderen met een glastuinbouwbedrijf, genaamd Royal Peppers, zal volgens bezwaarde uiteindelijk geen toename van
stikstofdepositie op de relevante Natura 2000-gebieden ontstaan. Het glastuinbouwbedrijf zal
warmte afnemen van de biomassacentrale waardoor het zijn warmte-krachtkoppeling (hierna:
WKK) aanzienlijk minder vaak zal aanspreken en minder stikstof zal uitstoten. Door deze vermindering te salderen met de stikstofuitstoot van de biomassacentrale, zal volgens de voortoets geen
toename van stikstofdepositie op de diverse Natura 2000-gebieden plaatsvinden. Derhalve is
uitgesloten dat significante effecten voor deze Natura 2000-gebieden optreden, zodat geen
vergunning is vereist, aldus bezwaarde.
Uw college is daarentegen van oordeel dat de activiteiten waarmee gesaldeerd wordt niet als één
project zijn aan te merken en daarnaast niet binnen de begrenzing van één locatie plaatsvinden.
Daarom is intern salderen niet mogelijk. Bovendien is niet voldaan aan de voorwaarden die artikel
5 van de beleidsregel aan intern salderen stelt. Uw college concludeert dat, nu met de voorgenomen activiteiten een toename van de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden te verwachten is, en niet met een passende beoordeling is uitgesloten dat als gevolg van
deze activiteiten significante effecten voor deze gebieden zullen optreden, de vergunning terecht
is geweigerd.
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Ter beoordeling van de bezwarencommissie staat allereerst de vraag of de activiteiten tezamen
aan te merken zijn als één project dan wel zijn gelegen binnen de begrenzing van één locatie.
Ter zitting heeft bezwaarde aanvullend gesteld dat zij van plan is om op korte termijn uitsluitend
houtchips te stoken. Zij heeft daartoe bij haar pleitnota een nieuwe Aerius-berekening overgelegd. Voorts heeft zij ter zitting aangevoerd dat in Andijk een nieuw soort biomassa-installatie is
opgeleverd die geen stikstofuitstoot kent en dat ook zij de daarbij toegepaste techniek mogelijk
wil gaan toepassen.
De bezwarencommissie stelt vast dat deze informatie niet eerder naar voren is gebracht en dat
met de nieuwe informatie is beoogd de aanvraag wezenlijk te wijzigen. Desgevraagd ter zitting
heeft bezwaarde geen duidelijkheid verstrekt over de specificaties van de stookinstallatie en de
stookprocessen. Voorts bevat de ter zitting ingebrachte Aerius-berekening onvoldoende gegevens om deze te kunnen beoordelen. Reeds daarom ziet de bezwarencommissie geen aanleiding
de wijzigingen die bezwaarde ter zitting heeft beoogd in haar aanvraag aan te brengen, in de
beoordeling van het bezwaar te betrekken.
Uit uitspraken van de Afdeling (bijv. ECLI:NL:RVS:2016:2017 en ECLI:NL:RVS:2017:3002) volgt
dat, om te kunnen beoordelen of activiteiten tezamen als één project kunnen worden aangemerkt,
bepalend is of een onlosmakelijke samenhang tussen deze activiteiten bestaat. Factoren die bij
deze beoordeling van belang zijn, zijn onder andere of beide activiteiten zonder elkaar kunnen
functioneren, of er alternatieven zijn voor het bedrijf om de activiteit te kunnen ontplooien en of de
activiteiten in elkaars directe nabijheid zijn gelegen, waarbij geldt dat hoe verder deze uit elkaar
liggen hoe minder snel wordt aangenomen dat het gaat om één project.
Bezwaarde stelt zich op het standpunt dat tussen het glastuinbouwbedrijf en de biomassacentrale
een onlosmakelijke samenhang bestaat. Zij voert hiertoe het volgende aan.
De biomassacentrale ontleent haar bestaansrecht uitsluitend aan de omstandigheid dat bezwaarde, naar zij stelt, een contractuele en daarom zekere afnemer heeft voor de in de biomassacentrale op te wekken warmte. Deze afnemer, glastuinbouwbedrijf Royal Peppers, is op haar beurt
toeleverancier van het voor de biomassacentrale benodigde koelwater. De biomassacentrale kan
niet zonder deze afnemer. Beide partijen zijn hierom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voorts
is de afstand van de biomassa-installatie tot het glastuinbouwbedrijf beperkt, ongeveer 800
meter, aldus bezwaarde.
De bezwarencommissie overweegt hierover als volgt.
Het glastuinbouwbedrijf en de biomassacentrale zullen voor een deel organisatorisch en technisch met elkaar verbonden zijn nu, naar bezwaarde heeft gesteld, contractueel is afgesproken
dat de biomassacentrale via leidingen voorziet in de voor het glastuinbouwbedrijf vereiste warmte
en het glastuinbouwbedrijf voorziet in het voor de biomassacentrale vereiste koelwater. Dat is
echter niet voldoende om de activiteiten als één project te kunnen aanmerken, nu het glastuinbouwbedrijf niet geheel afhankelijk is van de warmte van de biomassacentrale. Het glastuinbouwbedrijf blijft immers over een eigen WKK beschikken die volledig kan voorzien in de warmte die dit
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bedrijf nodig heeft. Voorts is bezwaarde voornemens, zo is ter zitting gebleken, de biomassacentrale eveneens op andere glastuinbouwbedrijven aan te sluiten. Daaruit volgt dat de biomassacentrale niet slechts van Royal Peppers afhankelijk is, maar alternatieven heeft.
Voorts liggen de twee locaties niet in elkaars directe nabijheid, nu ze niet op één en hetzelfde terrein zijn gelegen, maar op geruime afstand van elkaar, te weten ongeveer 800 meter.
Gelet op een en ander bestaat geen onlosmakelijke samenhang tussen beide activiteiten, zodat
ze niet als één project kunnen worden aangemerkt en gaat het evenmin om één locatie als bedoeld in artikel 1, onder c, van de beleidsregels. Reeds omdat niet aan laatstbedoelde bepaling is
voldaan, laten de beleidsregels intern salderen niet toe, zodat de bezwarencommissie niet toekomt aan de vraag of aan de in artikel 5 van de beleidsregels opgenomen verdere voorwaarden
voor intern salderen is voldaan.
Gelet op het vorenstaande komt hetgeen bezwaarde aanvraagt, neer op extern salderen als
bedoeld in artikel 1, onder c, van de beleidsregel, te weten salderen met één of meer activiteiten
buiten de begrenzing van één project of één locatie. Bezwaarde heeft zelf te kennen gegeven dat
zij niet aan de in de beleidsregels aan extern salderen gestelde voorwaarden kan voldoen. Zo
kunnen blijkens de stukken de stikstof veroorzakende WKK en ketel van de beoogde afnemer
Royal Peppers niet beëindigd worden en kunnenn derhalve niet bij een saldering betrokken
worden.1 Dat betekent dat door de realisatie en ingebruikname van de biomassacentrale de
stikstofdepositie op de betrokken Natura 2000-gebieden - waar de kritische depositiewaarde
reeds wordt overschreden - verder toeneemt.
Er is verder geen voortoets of passende beoordeling, waaruit met voldoende zekerheid blijkt dat
door deze toename van de stikstofdepositie géén significante effecten op de relevante Natura
2000-gebieden te verwachten zijn. Derhalve was u op grond van de artikelen 2.7, derde lid in
verbinding met artikel 2.8, derde lid, van de Nbw verplicht de gevraagde vergunning te weigeren.
Tot slot overweegt de bezwarencommissie over het beroep dat bezwaarde op de in artikel 11 van
de beleidsregels opgenomen hardheidsclausule heeft gedaan, als volgt. Artikel 11 geeft u niet de
mogelijkheid vergunning te verlenen als, zoals in dit geval, op grond van bepalingen uit de Nbw
vaststaat dat u verplicht bent de vergunning te weigeren. Overigens, ook blijkens haar bewoordingen voorziet artikel 11 – terecht - slechts in de mogelijkheid om van de beleidsregels af te wijken.
Conclusie
Uw college heeft de gevraagde vergunning terecht geweigerd.
Proceskostenvergoeding
Bezwaarde heeft verzocht om proceskostenvergoeding. Ingevolge artikel 7:15, tweede lid, van de
Awb komt een belanghebbende voor proceskostenvergoeding in aanmerking voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Nu
het bestreden besluit in stand dient te blijven, is er geen aanleiding voor proceskostenvergoeding.
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Advies
De bezwarencommissie adviseert uw college het besluit in stand te laten.
Hoogachtend,
De bezwarencommissie,
Namens deze,

De secretaris,
Dhr. E. Gabriëls
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Vergaderdatum:

Aanwezig
Leden commissie en secretaris:

De heer J.H. van Kreveld (voorzitter)
De heer C.D.J. van Estrik (lid)
De heer J. Geelhoed (lid)
De heer E. Gabriëls (secretaris)

8 oktober 2020
Datum vaststelling:

8-12-2020
Bijlagen:2

Bezwaarde:

De heer M.R. Plug (gemachtigde namens bezwaarde)
De heer W. Lexmond (bezwaarde)
De heer H. van Koppen (bezwaarde)
Vertegenwoordigers Gedeputeerde Staten:

Mevrouw A. Stoelwinder (ODH)
Mevrouw M. de Koning (ODH)

De voorzitter opent de vergadering en stelt aan de orde de behandeling van het bezwaarschrift van
mr. M.R. Plug (Cees Advocaten N.V.) namens Beijerink B.V (hierna: bezwaarde), ontvangen op 4
augustus 2020, gericht tegen een besluit van 25 juni 2020, inzake een weigering om een
vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming te verlenen voor
het realiseren van een biomassa-installatie aan de Zesde Tochtweg te Waddinxveen.
In het kader van de maatregelen inzake corona heeft de hoorzitting plaatsgevonden middels
videobellen.
De voorzitter verwijst naar het bezwaarschrift van bezwaarde. Hierin staat dat de te realiseren
biomassa-installatie hoofdzakelijk warmte produceert (80%) en daarnaast voor een klein deel
elektriciteit opwekt. Aan het leveren van warmte ontleent de biomassa-installatie haar
bestaansrecht. Dit is tot uitdrukking gekomen in de verleende SDE+ subsidie van 30 november
2016. Deze subsidie wordt uitgekeerd in vorm van een vergoeding per geproduceerde MWh
hernieuwbare warmte en elektriciteit. Dit betekent dat de opwekking van “warmte” de hoofdactiviteit
vormt van de biomassa-installatie. De voorzitter wil weten of het klopt dat de subsidiabele
jaarproductie 111.000 MWh bedraagt, zoals in dit besluit tot subsidieverlening vermeld staat.
De heer Lexmond bevestigt dit. Dit moet gerealiseerd worden anders wordt de subsidie verminderd.
De voorzitter wil weten of er al subsidie is uitgekeerd in de vorm van voorschotten.
De heer Lexmond merkt op dat dit nog niet het geval is.
De voorzitter gaat ervan uit dat dit pas aan de orde is nadat de biomassa-installatie in werking is
getreden, waarna een jaar later de afrekening van de subsidie zal plaatsvinden omdat dan bekend
is hoeveel energie er is geleverd. Spreker vraagt of het besluit nog steeds van kracht is.
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De heer Lexmond legt uit dat bezwaarde uitstel heeft gekregen.
De voorzitter merkt op dat in de voortoets is vastgesteld dat er aan glastuinbouwbedrijven warmte
zou worden geleverd. In bezwaar is dit geconcretiseerd. De beoogde afnemer zal
glastuinbouwbedrijf “Royal Peppers” worden. GS stellen dat dit bedrijf gevestigd is in Waddinxveen.
De voorzitter vraagt of het correct is dat dit glastuinbouwbedrijf 59.000 MWh zal afnemen van
bezwaarde.
De heer Van Koppen antwoordt dat dit juist is.
De voorzitter vraagt of er met dit glastuinbouwbedrijf een contract is afgesloten.
De heer Plug stelt dat er een contract is afgesloten met “Royal Peppers”. Hier staat ook in dat dit
bedrijf 59.000 MWh zal afnemen van bezwaarde.
De voorzitter merkt op dat de stelling van bezwaarde luidt dat de biomassa-installatie geheel
afhankelijk is van “Royal Peppers”, omdat de warmte daaraan geleverd gaat worden. De totale
productiecapaciteit van de biomassa-installatie bedraagt echter 111.000 MWh, terwijl Royal
Peppers 59.000 MWh zal gaan afnemen. Spreker is op grond hiervan van mening dat de biomassainstallatie dus ook afhankelijk zal zijn van andere afnemers en vraagt zich af of dat het geval is.
De heer Plug legt uit dat er ook elektriciteit wordt geproduceerd door deze installatie en dat er bij
deze 59.000 MWh, 9 MWe vanwege de elektriciteitsproductie moet worden opgeteld.
De voorzitter begrijpt deze berekening niet en spreker gaat ervan uit dit als volgt moet worden
geïnterpreteerd. De installatie heef een capaciteit van 111.000 MWh. Hiervan moet 20% worden
afgetrokken vanwege de energieleverantie. Uiteindelijk blijft er dan 89.000 MWh over voor de
warmteafname. Er is slechts één afnemer voor 59.000 MWh. Vervolgens resteert er dan een
overcapaciteit van 30.000 MWh. Spreker concludeert hieruit dan het dan niet zo kan zijn dat deze
biomassacentrale afhankelijk is van één afnemer en vraagt om een reactie van bezwaarde.
De heer Plug antwoordt dat de biomassacentrale in substantiële mate afhankelijk is van “Royal
Peppers”, maar dat het wel de bedoeling is dat er in de toekomst ook aan andere
glastuinbouwbedrijven warmte wordt geleverd.
De voorzitter stelt vast dat in het bezwaarschrift staat dat alleen “Royal Peppers” warmte af zou
nemen en dat dit ook is meegewogen bij de beoordeling van de aanvraag voor de vergunning. De
feitelijke situatie dient dan wel duidelijk te zijn. Dat er nog een andere partij bij moet komen, zoals
nu ter sprake is gekomen, betekent dat hierover nu geen feitelijke gegevens bekend zijn, zodat dit
niet beoordeeld kan worden.
De heer Plug geeft aan dat dit met het feit te maken heeft dat in dit gebied nog glastuinbouw
ontwikkeld moet gaan worden en het is uiteraard nog niet zeker welke glastuinbouwbedrijven er dan
gevestigd zullen gaan worden. Daarom kunnen er nog geen contracten worden afgesloten voor
warmteleverantie.
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De voorzitter vraagt zich af of dit juist niet een probleem oplevert bij interne saldering. Uit de
Habitatrichtlijn volgt immers dat er zekerheid moet bestaan.
De heer Van Koppen licht toe dat “Royal Peppers” beschikt over een groot kavel zodat er
mogelijkheden zijn om uit te breiden. Die plannen zijn er ook, zodat er in de toekomst ook meer
warmte en elektriciteit kan worden afgenomen, zodat uiteindelijk de volledige capaciteit van de
biomassacentrale kan worden benut. De huidige afname van 59.000 MWh is in het kader van intern
salderen al voldoende om de toename van de stikstofdepositie van de biomassacentrale te
reduceren naar maximaal 0,05 mol hectare per jaar (hierna: mol/ha/jaar).
De voorzitter vervolgt met de behandeling van de feitelijke situatie van “Royal Peppers”. Spreker wil
weten wanneer de vestiging in Waddinxveen in gebruik is genomen.
De heer Lexmond antwoordt dat deze vestiging in 2017 in gebruik is genomen. De oppervlakte
daarvan bedroeg destijds 10 hectare (hierna: ha), inmiddels is dit 20 ha en in de toekomst zal dit
uitgebreid worden naar 45 ha.
De voorzitter wil weten in welk jaar de aflevering van de eerste producten heeft plaatsgevonden na
de ingebruikneming van deze vestiging.
De heer Lexmond vermoedt dat dit eind 2017 is begonnen.
De voorzitter legt uit dat de bezwarencommissie navraag heeft gedaan of aan dit bedrijf een
vergunning was verleend op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Dit in verband met de
interne saldering. De heer Plug heeft aangegeven dat dit niet nodig was. Vervolgens is er een
melding gedaan. De voorzitter wil weten wat voor melding dit was.
De heer Van Koppen antwoordt dat dit een melding is geweest in het kader van het
Activiteitenbesluit. De melding heeft plaatsgevonden in 2016, voordat met de bouw werd begonnen.
Spreker beschikt niet over deze melding, maar weet vanuit zijn ervaring met deze categorie
bedrijven dat dit soort meldingen betrekking heeft op het in gebruik hebben van de stookinstallatie
en activiteiten voor het telen en voor het toepassen van assimilatie belichting.
De voorzitter wil dit concreet weten omdat dit valt onder de vergunningvrije grens en het van belang
is voor de interne saldering.
De heer Van Koppen weet welke installaties er staan en hoeveel draaiuren deze maken, maar
hoeveel draaiuren er zijn gemeld is hem nu niet bekend. Vaak gaat men hoger zitten omdat er ook
met koude winters rekening moet worden gehouden.
De voorzitter vraagt vervolgens hoeveel draaiuren er gemaakt zijn.
De heer Van Koppen meldt dat dit voor de ketel en Warmte Krachtkoppeling (hierna: WKK) 4.500
uur betreft. Het zou ook kunnen zijn dat er meer uren zijn gemeld. Dit is waarschijnlijk eind 2016
gemeld. Hieraan moet worden voldaan omdat anders niet met bouwen begonnen kan worden.
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De heer Plug licht nog toe dat de bouw van “Royal Peppers” begin 2017 is aangevangen.
De voorzitter merkt op dat uit zijn eigen onderzoek is gebleken dat dit volgens de bouwer in 2017 is
afgerond, dus gaat spreker ervan uit dat de eerste leverantie heeft plaatsgevonden in 2018. Voorts
vraagt hij of “Royal Peppers” geheel afhankelijk is van de biomassacentrale.
De heer Plug licht toe dat het in Nederland de bedoeling is dat bedrijven van het gas afgaan. “Royal
Peppers” maakt voor de warmtevoorziening gebruik van een WKK-ketel. Deze ketel heeft gas als
energiebron. Het bedrijf zou kunnen functioneren met deze gasinstallatie. Er zal echter, vanwege
de huidige gasproblematiek, naar een andere warmtevoorziening moeten worden gezocht. De
constatering is dat in de regio geen andere warmtevoorzieningen beschikbaar zijn. Daarom is dit
bedrijf afhankelijk van de biomassa-installatie. Hierbij geldt de veronderstelling dat ervan wordt
uitgegaan dat de gaslevering in de toekomst zal gaan stoppen, of zoveel mogelijk wordt afgebouwd.
De voorzitter vindt dit een belangrijke toevoeging. Immers er vindt tweemaal per jaar onderhoud
plaats aan de biomassa-installatie zodat de gasketel toch ingeschakeld moet worden en bovendien
loopt de subsidietermijn na twaalf jaar af. Spreker vraagt zich dan ook af wat er daarna gaat
gebeuren met de biomassacentrale. In het bezwaarschrift wordt gesuggereerd dat deze installatie
dan stopt.
De heer Plug vindt het lastig hier een antwoord op te geven; zolang de installatie nog goed
functioneert kan er gebruik van worden gemaakt.
De voorzitter vraagt aan bezwaarde of het juist is dat op 15 juli 2020 is besproken dat in de
aanlegfase de grens van 0,05 mol/ha/jaar van de stikstofdispositie niet zou worden overschreden of
dat dit bij de aanvraag al duidelijk was.
De heer Plug antwoordt dat deze informatie op 15 juli 2020 is toegezonden dus ongeveer 3 weken
na het bestreden besluit.
De voorzitter vraagt wat het standpunt van GS is.
Mevrouw Stoelwinder stelt dat GS de aangeleverde gegevens niet konden beoordelen. Bezwaarde
had een AERIUS-berekening overlegd, maar er ontbrak een Pdf met de invoergegevens die
gehanteerd zijn, zodat GS de AERIUS-berekening niet op juistheid konden controleren.
De voorzitter vraagt bezwaarde waarom deze informatie niet was aangeleverd aan GS voordat het
bestreden besluit werd genomen.
De heer Plug legt uit dat de aanvraag door bezwaarde in november 2019 is ingediend. Daarna
heeft bezwaarde diverse malen contact opgenomen met GS om te vragen of de informatie van de
aanvraag voldoende compleet was om deze in behandeling te kunnen nemen. GS stelden toen dat
zij door drukte niet in staat waren hierop te reageren.
De voorzitter gaat vervolgens over naar punt zes van de pleitnota. Hierin staat dat bezwaarde
uitsluitend houtchips wil gaan verstoken, maar dit niet eerder in de aanvraag en bezwaar heeft
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gemeld. Spreker vraagt zich af hoe hij dit moet interpreteren en vraagt zich af of dit een aanvulling
van de aanvraag is.
De heer Plug antwoordt dat het enerzijds een aanvulling op de aanvraag is, maar anderzijds is het
altijd de bedoeling geweest om te starten met het verstoken van houtchips omdat het verstoken van
houtchips niet zal leiden tot overschrijding van de stikstofdepositie.
De voorzitter vraagt waar het staat dat dit altijd de bedoeling is geweest van bezwaarde.
De heer Plug legt uit dat het altijd de bedoeling van bezwaarde is geweest om te starten met het
verstoken van houtchips, maar dat zij op de langere termijn in het kader van circulair
ondernemerschap verder wil gaan met het verstoken van groene brandstof.
De voorzitter vraagt vervolgens of het verstoken van de houtchips is meegenomen in de voortoets.
De heer Van Koppen reageert dat bij de voortoets bij de aanvraag in eerste instantie een aanvraag
was ingediend voor het verstoken van geshredderd hout, zoals houtchips en daarna zou worden
overgegaan tot het verstoken van groen, zoals groenteloof en voorbehandelde gesloopte vegetatie.
In het begin is er echter uitgegaan van het verstoken van houtchips. Dit staat op pagina 2 van de
aanvraag bij de eerste voortoets van 28 oktober 2019. Later is dit op verzoek van de initiatiefnemer
geoptimaliseerd in de voortoets van 5 maart 2020. Deze laatste voortoets betreft het uitgangspunt
en de aanpak is dus niet gewijzigd.
De voorzitter concludeert hieruit dat de opmerking in het verweerschrift dat in de aanvraag is
vermeld dat uitsluitend houtchips als brandstof zouden worden gebruikt niet juist is, want dit staat
niet in de aanvraag vermeld, maar in de voortoets. Spreker vraagt GS hierop te reageren.
Mevrouw Stoelwinder heeft in de voortoets zien staan dat bezwaarde geshredderd hout zou gaan
gebruiken en in een later stadium uitgaat van het verstoken van meer uit groen. Dit staat ook in de
pleitnota.
De voorzitter verwijst naar punt 7 van de pleitnota. Hierin wordt verzocht in de beslissing op
bezwaar mee te delen dat als alleen houtchips gestookt gaan worden, er geen Wnb-vergunning
benodigd is. Spreker vraagt of daarmee gevraagd wordt om een bestuurlijk rechtsoordeel.
De heer Plug bevestigt dit.
De voorzitter stelt de aanpak van de aanvraag ter discussie. Waarom is de aanvraag niet gesplitst?
Er had bij de eerste aanvraag toch uitgegaan kunnen worden van het verstoken van houtchips,
waarna er een besluit zou volgen en daarna had een veranderingsvergunning kunnen worden
aangevraagd voor het gebruik van andere materialen.
De heer Plug vindt dit een moeilijk punt.
De heer Van Koppen vult hierop aan dat vanwege de stikstofproblematiek de leveranciers van
biomassa-installaties en ketels heel veel arbeid hebben gestoken in innovatieve technieken en het
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verbeteren van rookgastechnieken. Hierdoor is de situatie heden ten dage anders dan op het
moment dat bezwaarde de aanvraag had ingediend. Spreker stelt dat er recent in Andijk een
installatie is opgeleverd die eveneens houtchips verstookt. Deze installatie levert meetbaar geen
stikstof of ammoniakuitstoot op. Dit is vastgesteld door een onafhankelijk gecertificeerd meetbedrijf.
Hij weet dus nu pas wat volgens de leveranciers van de installaties de nieuwste installaties aan
uitstoot opleveren. De ontwikkelingen op dit terrein volgen elkaar momenteel snel op. Bezwaarde
wil daarom ook dezelfde brandstof gaan gebruiken als de installatie in Andijk en dat zijn dus de
houtchips.
De voorzitter begrijpt hieruit dat de aanvraag is beperkt tot houtchips en daarop zal het juridisch
oordeel dan ook op gebaseerd zijn.
De heer Lexmond voegt hier nog aan toe dat er al geruime tijd overleg is met gemeenten en de
provincie. De huidige producten, die opgewerkt worden om in de installatie verstookt te kunnen
worden leveren meer stikstofuitstoot op. Dit zijn bijvoorbeeld slootvegetatie en bermmaaisel. Deze
produceren grote hoeveelheden ammoniak en methaan. Daarom zijn deze producten niet genoemd
omdat hier nog overleg over is. Er wordt geprobeerd om deze materialen beter te bewerken zodat
de stikstofemissie drastisch verlaagd kan worden. Hiervoor is echter een rekenmethode benodigd
die nog niet bestaat en ook niet geaccepteerd wordt. In zijn visie wordt de angst veroorzaakt door
de MOB.
De voorzitter vraagt GS een reactie op het verzoek van bezwaarde dat in de beslissing op bezwaar
mee te delen dat als alleen houtchips gestookt gaan worden, geen Wnb-vergunning benodigd zou
zijn.
Mevrouw Stoelwinder geeft aan dat GS dit momenteel niet kunnen beoordelen, want zowel in het
besluit als in het verweer is aangegeven dat er te veel gegevens ontbreken, zodat niet kan worden
bepaald of een vergunning op grond van de Wnb noodzakelijk is.
De voorzitter wil weten wat de wijze van aanpak is met betrekking tot de afhandeling van een
aanvraag als te weinig informatie is verstrekt. Wordt dan alsnog om nadere informatie gevraagd of
wijzen GS de aanvraag direct af in verband met gebrek aan de benodigde informatie.
Mevrouw Stoelwinder legt uit dat de gebruikelijke wijze is dat GS om nadere informatie vragen. In
dit geval werden GS echter geconfronteerd met een ingebrekestelling om alsnog een besluit te
nemen. Daarom is de aanvraag afgewezen op basis van de informatie waarover GS op dat moment
beschikte.
De voorzitter trekt hieruit de conclusie dat de ingebrekestelling niet heeft geleid tot het beoogde
effect en stelt dat bezwaarde GS verwijt dat GS om te weinig informatie hebben gevraagd, maar dat
GS door bezwaarde niet in de gelegenheid zijn gesteld om bezwaarde aanvullende informatie te
vragen, omdat bezwaarde een ingebrekestelling had ingediend. Spreker kan zich voorstellen dat
het in dit geval handiger zou zijn als partijen met elkaar zouden gaan overleggen. Bezwaarde zou
dan de ingebrekestelling moeten intrekken. Het zou in deze situatie praktischer zijn om de huidige
bezwarenprocedure stil te leggen, zodat het gesprek kan worden aangegaan.
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De heer Plug wil in de eerste plaats aangeven dat de ingebrekestelling niet uit de lucht is komen
vallen. Het was onmogelijk om in contact te komen met GS. Vervolgens heeft bezwaarde
nagedacht wat de volgende stap moest zijn om het proces aan de gang te houden. Uiteindelijk is
daarom de ingebrekestelling ingediend. Daarna is de dialoog op gang gekomen. Deze is echter
weer beëindigd nadat het bestreden besluit was genomen. Er heeft een gesprek plaatsgevonden
met de vertegenwoordigers van GS op 15 juli 2020. Daar is uitgekomen dat om een bestuurlijk
rechtsoordeel zou worden gevraagd. Dit is geweigerd door naar het bestreden besluit te verwijzen.
Hierna is de bezwarenprocedure opgestart.
De voorzitter wil van mevrouw de Koning weten wat zij van de suggestie vindt om opnieuw met
elkaar in gesprek te gaan.
Mevrouw De Koning antwoordt dat dit een goede optie is, maar wijst erop dat meermalen is
geprobeerd contact te leggen met de heer Van Koppen om zo meer informatie te verkrijgen, maar
dat dit niet slaagde.
De heer Van Koppen antwoordt dat het klopt, dat er geprobeerd is contact te leggen met hem en
dat dit niet gelukt is. Uiteindelijk heeft wel een gesprek op 15 juli 2020 plaatsgevonden. Spreker
heeft echter een aantal aanvragen in behandeling en wilde ook deze in dit gesprek betrekken.
De voorzitter heeft hier begrip voor, maar stelt dat het om het belang van bezwaarde gaat en niet
over zijn belang als adviseur van meerdere aanvragers. In dit geval stelt spreker voor om alleen dit
dossier te bespreken zodat het tempo erin gehouden kan worden. Spreker wil voorts weten
wanneer het gesprek hervat kan worden.
De heer Van Koppen merkt op dat hij zo snel mogelijk het gesprek wil aangaan, maar op dat er een
update van AERIUS-calculator aankomt. Deze is op 15 oktober 2020 beschikbaar. De vraag is of
die dan correct zal functioneren. Hierna kan spreker de gegevens invoeren. Dan zou er uiterlijk 15
november 2020 een vervolggesprek met GS kunnen plaatsvinden, waarbij voldoende informatie
beschikbaar is van de kant van bezwaarde.
De voorzitter beaamt dat dit lang gaat duren, maar dit nog altijd korter is dan het voortzetten van de
huidige juridische procedure. Spreker stelt daarom voor om het bezwaar aan te houden zodat
partijen met elkaar in gesprek kunnen gaan.
De heer Plug zegt dat hij dit eerst met zijn cliënt zou willen bespreken, hetgeen nu niet mogelijk is.
Hij is er wel voorstander van dit praktisch op te lossen in plaats van via de juridische weg.
De voorzitter wil weten wat de heer Van Lexmond hiervan vindt.
De heer Van Lexmond kan niet overzien wat hiermee wordt bedoeld. Hij benadrukt dat bezwaarde
erdoor is beïnvloed dat na het indienen van de aanvraag op geen enkele wijze met bezwaarde is
gecommuniceerd. Er werd geen concept-vergunning ter beoordeling toegezonden en er kwam ook
geen vraag om extra informatie. Pas lang nadat de beslistermijn was verlopen, ontving bezwaarde
een afwijzing van de vergunning. Het vertrouwen van bezwaarde in de samenwerking met GS is
door deze ontwikkelingen dan ook heel erg gering. Daarbij komt ook nog dat als er nog enkele
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maanden alleen maar gesproken wordt en dit niet tot een resultaat gaat leiden, het moeilijk wordt m
om het project nog uit te voeren. De energiesubsidie was verleend voor een termijn van twaalf jaar
en daarvan blijft mogelijk nog maar tien jaar over. Jarenlang is bezwaarde door GS beschouwd als
voorbeeld van een duurzame ondernemer. Na het ontstaan van de stikstofdiscussie in 2019 is niets
meer mogelijk.
De voorzitter vraagt de reactie van GS op zijn voorstel om het overleg voort te zetten.
Mevrouw Stoelwinder benadrukt dat GS altijd open staan voor overleg maar dat dit wel constructief
moet zijn. Bezwaarde heeft verwezen naar het overleg van afgelopen juli. Hierin werd door
bezwaarde alleen maar gesteld dat zij niet vergunningsplichtig was en dat een onlosmakelijke
samenhang bestond met “Royal Peppers”. Er is niet voor gezorgd dat GS daadwerkelijk konden
beoordelen of dit het geval was. Voor een goede beoordeling is het noodzakelijk dat bezwaarde
meer informatie aanlevert.
De voorzitter begrijpt dit punt en vraagt zich ook af of de bezwarencommissie voldoende informatie
van bezwaarde heeft gekregen om vast te stellen dat het om één project gaat. Niet uit te sluiten is
dat de bezwarencommissie GS gaat adviseren dat bezwaarde te weinig informatie heeft verschaft,
maar daarmee is bezwaarde ook niet geholpen. Daarom zou het beter zijn voor beide partijen om
alsnog met elkaar in overleg te gaan.
De heer Plug wil graag reageren op de opmerking van de vertegenwoordiger van GS. GS merken
op dat bezwaarde tijdens het overleg van juli geen gegevens zou hebben verstrekt. Bezwaarde had
echter een casus opgesteld en toegezonden. Dit was een eenzijdig verhaal, omdat GS niet
inhoudelijk konden aangeven of er sprake was van intern salderen. GS hebben in dit gesprek niet
gezegd dat bezwaarde te weinig informatie had verstrekt. Het advies was toen om een bestuurlijk
rechtsoordeel te vragen. Dit heeft bezwaarde gedaan. Daarna volgde de afwijzing vanwege een
gebrek aan informatie. Spreker is van mening dat GS tijdens dat gesprek of daarna om de
ontbrekende gegevens hadden moeten vragen.
De voorzitter vraagt zich af of spreker dus van mening is dat de bezwarencommissie moet
adviseren dat er sprake is van een onzorgvuldige voorbereiding door GS. Hij constateert dat
bezwaarde hiermee niets zou opschieten, want dat betekent op zichzelf nog niet dat GS de
gevraagde vergunning dus wel moeten verlenen.
Hierna gaat de voorzitter over naar het punt van de interne saldering. Spreker vraagt aan GS hun
standpunt nader toe te lichten.
Mevrouw Stoelwinder legt uit dat GS voor salderen beleidsregels heeft vastgesteld. In artikel 1
hiervan staan de definities aangegeven. Onder intern salderen wordt verstaan salderen binnen de
begrenzing van een project of locatie voor het verkrijgen van een Wnb-vergunning. Bij de
beoordeling dient als eerste stap beoordeeld te worden of er sprake is van één project of activiteit
binnen een locatie. Daarna wordt gekeken of er volgens artikel 5 aan de voorwaarden wordt
voldaan voor intern salderen. Hieraan is in deze zaak echter al niet meer toegekomen omdat GS op
het standpunt staan dat er geen sprake is van één project.
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De voorzitter wil vervolgens weten of GS voor beoordeling van de vraag of het om één project gaat,
over voldoende informatie beschikten.
Mevrouw Stoelwinder merkt op dat dit niet het geval was totdat het bezwaarschrift was ingediend.
In het gesprek van juli 2020 werd pas duidelijk dat het ging om levering van warmte aan één
paprikateler. Maar diens naam was toen niet bekend. Deze bleek pas uit het bezwaarschrift. GS zijn
van oordeel dat het gelet op de jurisprudentie niet aan te merken is als één project.
De voorzitter maakt hieruit op dat het juridische geschil primair ziet op de vraag of sprake is van
één project.
Mevrouw Stoelwinder stelt dat volgens de jurisprudentie van één project sprake is indien een
onlosmakelijke samenhang bestaat tussen de activiteiten. Dat is volgens haar hier niet het geval. Zij
verwijst hierbij naar de PAS-uitspraak met betrekking tot beweiden en bemesten.
De voorzitter vraagt waarom volgens GS geen sprake is van een onlosmakelijke samenhang.
Mevrouw Stoelwinder antwoordt dat er mogelijk wel enige samenhang tussen Royal Peppers en de
beoogde biomassacentrale is. Maar dit is geen onlosmakelijke samenhang. Royal Peppers kan
gebruik maken van een andere energievoorziening, zoals de huidige WKK en zij zal het gebruik
daarvan niet beëindigen. Dus is de biomassa-installatie niet direct noodzakelijk als energiebron
voor Royal Peppers. Ook zou de biomassacentrale zich kunnen richten op andere afnemers. Aan
GS is geen overeenkomst tussen de betrokken partijen gezonden, alleen een schematische
weergave waarbij het leek of er sprake was van een technische verbinding. Spreekster refereert
opnieuw aan de eerdergenoemde PAS-uitspraak op dit vlak en naar de Afdelingsuitspraken van 24
augustus 2011, 21 oktober 2015 en 8 november 2017, waarin bepaald is wanneer iets als één
project beschouwd kan worden. Gelet op deze rechtspraak en de overgelegde gegevens is er geen
sprake van één project.
In de beleidsregel van GS staat ook genoemd dat de activiteiten op één locatie moet plaatsvinden.
De bedrijven liggen mogelijk weliswaar in elkaars nabijheid. Maar het gaat niet om één locatie waar
de activiteiten plaatsvinden, zodat intern salderen niet mogelijk is of geen sprake is van een project
waarop deze definitie van toepassing kan zijn. Zou dit echter wel het geval kunnen zijn, dan voldoet
bezwaarde niet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5, lid 1, van de beleidsregel. Hierin
staat vermeld dat een activiteit alleen ingezet mag worden ten behoeve van intern salderen voor
zover er toestemming is voor een stikstofemissie veroorzakende activiteit in de referentiesituatie en
die sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest in die situatie of nog kan zijn. “Royal Peppers”
bestaat inmiddels drie jaar en voldoet niet aan de stikstof veroorzakende activiteit. Ook is er geen
vergunning op grond van de Wnb verleend voor ammoniak uitstoot, dus het bedrijf voldoet niet aan
de referentiesituatie. Het tweede lid van artikel 5 van de beleidsregel geeft aan dat de activiteit moet
worden stopgezet. Dit betekent dat “Royal Peppers” de werking van de WKK zou moeten
beëindigen. In het bezwaarschrift staat echter dat de werking van de WKK niet beëindigd wordt.
Derhalve voldoet bezwaarde niet aan de voorwaarden uit de beleidsregel.
De voorzitter begrijpt uit deze verhandeling dat de zaak toch anders is dan hij in eerste instantie
dacht. Hij ging ervan uit dat het belangrijkste was dat onvoldoende informatie was aangeleverd door
bezwaarde. Maar hij begrijpt nu dat bezwaarde volgens GS niet voldoet aan de voorwaarden uit de
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beleidsregel. Spreker vraag zich af of dit mogelijk een beletsel vormt om een vervolgbespreking te
houden, nu de huidige constructie volgens GS juridisch niet voldoende is om van één project te
kunnen spreken.
Mevrouw Stoelwinder deelt mee dat de oplossing die bezwaarde aanreikt door uit te gaan van
intern salderen op grond van de beleidsregel niet mogelijk is, omdat erin deze situatie geen sprake
kan zijn van intern salderen. Een andere oplossing zou wellicht mogelijk zijn, maar daarnaar dient
bezwaarde op zoek te gaan.
De voorzitter vraagt of de aanvraag alleen ziet op de samenwerking met Royal Peppers of dat
bezwaarde nog meer afnemers verwacht.
De heer Plug stelt dat het uiteindelijk de bedoeling is dat er meer afnemers komen en merkt
desgevraagd nog op dat bezwaarde wel een contract met Royal Peppers heeft gesloten.
De voorzitter vraagt waarom dit contract niet is toegezonden.
De heer Plug vraagt zich af of dit relevant is. De biomassacentrale kan immers niet gerealiseerd
worden indien er geen vaste afnemer is, want dan zou deze installatie niet geëxploiteerd kunnen
worden.
De voorzitter begrijpt hieruit dat spreker bedoelt dat er een paar vaste afnemers moeten zijn om de
installatie te kunnen laten functioneren. De voorzitter stelt dat hiermee echter de horde dat sprake
moet zijn van één project nog niet is genomen. Er is wel een afnemer, maar deze afnemer kan ook
gebruik maken van de WKK-koppeling en is dus niet afhankelijk van de biomassa-installatie.
De heer Plug erkent dat dit een lastig punt is, maar Royal Peppers kan niet functioneren zonder de
biomassacentrale. Er kan geen gebruik gemaakt worden van duurzame warmte in de regio en voor
de biomassa installatie is het noodzakelijk een koppeling te hebben met een glastuinbouwbedrijf,
omdat de biomassa-installatie afhankelijk is van de toelevering van koud water.
De voorzitter stelt opnieuw de vraag of sprake is van één project. De vorige eigenaar van Royal
Peppers beschikte ook niet over een Wnb-vergunning. Hij vraagt zich af of dit ook een probleem
kan zijn.
De heer Plug merkt op dat er weliswaar geen Wnb-vergunning is verleend, maar deze situatie is
destijds met verwijzing naar de PAS-uitspraak gemeld. De overheid heeft toegezegd dat zij er alles
aan zou doen om de oude meldingen van voor de PAS-uitspraak te legaliseren. Bezwaarde heeft
gezien dat daar bij andere provincies anders mee wordt omgegaan.
De voorzitter vraagt aan spreker hoe GS van de provincie Zuid-Holland daarmee omgaan.
De heer Plug antwoordt hierop dat hierover weinig informatie wordt verstrekt.
De voorzitter wil graag even overleggen met de leden van de bezwarencommissie, nu partijen het
er niet over eens zijn of sprake is van één project. De vraag is of verder overleg tussen partijen nog
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zinvol is of dat eerst een oordeel moet volgen of sprake is van één project. De voorzitter schorst de
hoorzitting voor 10 minuten.
De bezwarencommissie en secretaris gaan tijdelijk uit de vergadering voor overleg.
De voorzitter heropent de behandeling van de hoorzitting en zegt dat de bezwarencommissie op dit
moment geen verdere vragen heeft. Hij geeft partijen de mogelijkheid tot een laatste woord.
De heer Plug merkt op dat er door Royal Peppers geen melding was doorgegeven met betrekking
tot de uitstoot van de PAS-uitspraak omdat er een drempelwaarde was opgegeven. Daarom is daar
geen melding voor gedaan. Over het intern salderen merkt spreker nog het volgende op. Er is wel
degelijk sprake van één project. Er worden leidingen aangelegd vanuit dit glastuinbouwproject. Er is
vanuit dit project overlegd met andere glastuinbouwbedrijven en daarom worden echt duurzame
investeringen gepleegd door bezwaarde en is er wel degelijk een onlosmakelijke samenhang waar
“Royal Peppers” afhankelijk van is. Derhalve is bezwaarde van mening dat er geen sprake is van
een onafhankelijk project. De laatste opmerking die spreker hieraan wil toevoegen, is dat in artikel 9
van de beleidsregel staat dat GS de hardheidsclausule kunnen toepassen. De situatie is immers dat
de sitkstofdepositie uiteindelijk zal worden verlaagd. Zijn voorstel is dat GS deze aanvraag zullen
benutten om de stikstofdepositie te verlagen, zodat dit een beter effect zal hebben op de Natura
2000-gebieden. Over de houtchips merkt bezwaarde nog op dat hierover voldoende informatie is
verstrekt. Daarom zou de bezwarencommissie tot de conclusie moeten komen dat geen vergunning
benodigd is.
De voorzitter verzoekt GS om op deze laatste stelling te reageren.
Mevrouw Stoelwinder merkt op dat bezwaarde nu pas een beroep doet op de hardheidsclausule.
Daarvoor is vereist dat er omstandigheden zijn die niet waren te voorzien op het moment dat het
besluit werd genomen. Daarnaast moet het nodig zijn om een kennelijke onredelijke toepassing van
de beleidsmaatregel te voorkomen. Spreekster merkt verder nog op dat de verduurzaming van de
energievoorziening losstaat van de beoordeling van dit project en verwijst ter onderbouwing van dit
standpunt naar een uitspraak van de Afdeling van 30 september 2020.
De voorzitter constateert dat de bezwarencommissie voldoende is ingelicht, dankt de aanwezigen
voor hun inbreng en sluit vervolgens de vergadering.
De bezwarencommissie,
Namens deze,

De secretaris,
De heer E. Gabriëls
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Bezwarencommissie - Awb van de Provincie Zuid-Holland
Zaaknummer: RB-2020-í 07
Datum: 8 oktober 2O2O te í4.00 uur
PLEITAANTEKENINGEN
van:

de besloten vennootschap Beijerinck B.V.
gevestigd te Waddinxveen
reclamant
advocaat-gemachtigde: mr. M.R. Plug

tegen

gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland
verweerder
gemachtigde: mw. A. Stoelwinder

Mijnheer, mevrouw de Voorzitter, geachte commissieleden,
1

.

Vandaag staat in het kader van een volledige herovenrueging in bezwaar de vraag centraal
Beijerinck B.V. (hierna: reclamant) een vergunning krachtens
Wet
natuurbescherming (hierna: Wnb) nodig heeft voor de aangevraagde activiteit. Voor zover
die vraag bevestigd wordt beantwoord zal de vraag moeten worden beantwoord of het
college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: de Provincie) in dat geval
gehouden is de gevraagde vergunning te verlenen. ln deze pleitaantekeningen wens ik
namens reclamant het bezwaar nader toe te lichten, waarbij ik tevens van de gelegenheid
gebruik zal maken om te reageren op het verweerschrift van 18 september 2020, dat door
de Omgevingsdienst Haaglanden (Hierna: ODH) namens de provincie bij uw
bezwarencommissie is ingediend.

of

2. ln deze pleitnota zal reclamant uiteenzetten

de

waarom

i) in het geheel geen Wnb-

vergunning is vereist voor het gebruik van de biomassa installatie (hierna: BMC) ii) geen
Wnb-vergunning voor het gebruik van de BMC is vereist omdat sprake is van intern
salderen en iii) voor zover desondanks een Wnb-vergunning is vereist, deze dient te
worden verleend. Ten slotte zal reclamant nog kort ingaan op het gebruik van de
hardheidsclausule. Voordat reclamant aan deze toelichting toekomt heeft hij eerst nog
enige opmerkingen naar aanleiding van het venrueerschrift.

3.

De provincie stelt in het verweerschrift dat de stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura
2000-gebieden voor de realisatiefase niet bekend zouzijn, waardoor de provincie niet zou
kunnen beoordelen oÍ (significante) depositie in de aanlegfase kan worden uitgesloten.
Deze stelling kan reclamant niet volgen.
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4.

Op grond van artikel 3:2 Awb behoort een bestuursorgaan bij de voorbereiding van een
besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen te
vergaren. Reclamant wijst erop dat de provincie deze informatie niet aan reclamant heeft
gevraagd. ln dat kader acht reclamant het in strijd met de zorgvuldigheid dat de provincie
in de bezwaarfase aan reclamant tegenwerpt dat zij niet zou kunnen beoordelen of in de
aanlegfase sprake is van (significante) stikstofdepositie. Voor de goede orde wijst
reclamant erop dat de stikstofdepositie in de aanlegfase de grens van 0,005 mol/ha/jaar
niet overschrijdt. Dat is overigens ook besproken met (onder andere) mevrouw A.
Stoelwinder van ODH aan de hand van de op 15 juli 2020 aan haar en aan mevrouw M.
de Koning toegezonden casus. Dat betekent dat tijdens de aanlegfase geen sprake is van
(significante) depositie. Hierom staat vast dat voor de aanlegfase geen Wnb-vergunning
is vereist. Voor zover desondanks een vergunning zou zijn vereist, bestaat dan ook geen
grond om de gevraagde vergunning te weigeren.

5.

De provincie stelt vervolgens in haar venrueerschrift dat uit de overgelegde gegevens volgt
dat effecten van de depositiebijdrage op de nabijgelegen Natura-2O0O-gebieden niet kan
worden uitgesloten. Deze stelling miskent echter dat de depositie van de BMC niet los
kan worden gezien van de positieve effecten van de vermindering van depositie van de
glastuinbouwbedrijven, juist als gevolg van het gebruik van de BMC daar deze
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en hierom als één project kunnen worden gezien.
Zie punt I voor een nadere uiteenzetting hiervan.

Geen vergunning vereist weqens stoken houtchips

6.

Reclamant heeft het voornemen om een BMC op te richten en in gebruik te nemen. Een
BMC kan draaien op verschillende soorten biomassa en, afhankelijk van welke soort
biomassa wordt gebruikt, kan de uitstoot en hiermee de depositie verschillen. Ofschoon
reclamant zulks niet eerder in de aanvraag of het bezwaar naar voren heeft gebracht,
wenst hU op de korte termijn uitsluitend houtchips te verstoken in de BMC. Met het
verstoken van houtchips wordt de depositie van stikstof als 0,00 mollhaljaar gezien
aangezien de depositiegrens van 0,005 mol/ha/jaar op geen van de stikstofgevoelige
Natura-2000 gebieden, waaronder het dichtstbijgelegen Natura-2000 gebied
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, wordt overschreden. Deze beoogde situatie wordt
door AAB NL, voorzien van een Aerius-berekening, beschreven in het document, dat als
biilaqe I aan deze pleitnota wordt gehecht.

7.

Reclamant wenst in de beslissing op bezwaar een overweging, waaruit blijkt dat reclamant
voor het verstoken van houtchips geen Wnb-vergunning nodig heeft omdat de
stikstofdepositie de grens van 0,005 mollhaljaar niet wordt overschreden.
Het bovenstaande betekent overigens nadrukkelijk niet dat reclamant geen belang meer
zou stellen in een beslissing ten aanzien van zijn wens om uiteindelijk, dat wil zeggen
zodra dat mogelijk is, zeefoverloop en MUG-brandstoffen te verbranden (zie hierna). Het
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gebruik van deze brandstoffen past immers beter bij het circulaire ondernemen en het
gebruik van regionale brandstoffen, dat reclamant voor ogen heeft, en dat in zijn visie het
meest tegemoetkomt aan het meest duurzame gebruik van de BMC.
Geen vergunning vereist vanwege intern salderen

8.

Voor de langere termijn beoogt reclamant Zeefoverloop en MUG-brandstoffen te stoken
in de BMC. Het verbranden van deze brandstoffen heeft weliswaar enige stikstofdepositie
tot gevolg, doch deze stikstofdepositie zal vanwege intern salderen per saldo lager zijn
dan in de huidige situatie. Hierdoor zal de stikstofdepositie dan ook per saldo verbeteren.
ln de visie van reclamant heeft de provincie onvoldoende deugdelijk gemotiveerd waarom
in het onderhavige geval geen sprake is van intern salderen. Ook in het venryeerschrift
wordt hieraan onvoldoende gemotiveerd voorbijgegaan. Reclamant heeft duidelijk
uiteengezet dat sprake is van één project, waarbij de BMC haar bestaansrecht uitsluitend
ontleent aan de omstandigheid dat reclamant een (contractuele en mitsdien zekere)
afnemer heeft voor de op te wekken warmte. Deze afnemer, het glastuinbouwbedrijf Royal
Peppers, is op haar beurt toeleverancier van het voor de BMC benodigde koelwater. De
BMC kan eenvoudigweg niet zonder afnemer en de BMC en haar afnemer zijn hierom
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierdoor vormen zij een project. Ter verduidelijking
wijs ik erop in het geval de warmte van de BMC niet zou kunnen worden afgenomen, het
niet rendabel is om de BMC te realiseren of te exploiteren. De BMC zou in dat geval dan
ook niet (kunnen) worden opgericht. Zodoende bestaat er reeds een contractuele
afnameverplichting tussen de afnemer en reclamant. De provincie gaat daar zonder
inhoudelijke motivering ten onrechte aan voorbij.

L

De stelling van de provincie dat eerst in bezwaar door reclamant wordt gesproken over
de afnemer van de door de BMC op te wekken warmte is niet relevant; ingevolge artikel
7:11, eerste lid, van de Awb, vindt immers op grondslag van het (ontvankelijke) bezwaar
een heroverweging van het bestreden besluit plaats. Daarbij past dat ook eerst in bezwaar
overgelegde gegevens (ex nunc) van belang zijn in het kader van de volledige
heroverweging. Overigens geldt ook hier dat de provincie deze gegevens in het kader van
de aanvraag bij reclamant had kunnen opvragen, nu zij eerst in bezwaar stelt dat deze
gegevens kennelijk van belang zijn bij de beoordeling van de aanvraag en het bezwaar.
Reclamant wijst erop dat de provincie gedurende de aanvraagfase nimmer heeft
aangegeven dat zij andere gegevens in dat verband nodig achtte. Reclamant merkt
daarbij op dat in de voortoets van AAB NL van 5 maart 2020 duidelijk wordt aangegeven
dat het gaat de BMC gebruikt zal worden voor de nabijgelegen (toekomstige)
glastuinbouwgebieden in Waddinxveen/Moerkapelle, gelegen tussen de Zesde Tochtweg
en de A12. Ook hierom kan de provincie niet in bezwaar tegenwerpen dat deze gegevens
niet eerder bij de provincie bekend waren. De provincie behoort zich dan ook een

inhoudelijk oordeel

te vormen over de in

omstandigheden.
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10. Het gebruik van de WKK en ketel door Royal Peppers behoort in het juiste perspectief te
worden geplaatst; tweemaal per jaar zal de BMC vanwege daaraan te verrichten
onderhoud geen warmte kunnen produceren en dus ook niet leveren aan Royal Peppers.
Hiernaast zal Royal Peppers de WKK blijven gebruiken voor het opwekken van
elektriciteit. Dit gebruik is echter aanzienlijk lager vanwege de inzet van de warmte van
de BMC. Voor Royal Peppers, die de warmte van de BMC zalafnemen, is het cruciaalom
onafgebroken in de warmtebehoefte te kunnen voorzien ten behoeve van de teelt. Omdat
de BMC tijdens het onderhoud kort niet in bedrijf is, moet Royal Peppers op een andere
warmtebron kunnen terugvallen; de eigen stookinstallaties. Dat geldt vanzelfsprekend niet
alleen ook voor het geval de BMC vanwege een defect niet functioneert, maar ook vanaf
het moment waarop de termijn van de SDE+ subsidie is verstreken en Royal Peppers
weer zelfstandig in haar warmtebehoefte moet kunnen voorzien. Hierom stelt de provincie
zich ten onrechte op het standpunt dat niet zou zijn voldaan aan de voonryaarden van
artikel 5 van de beleidsregel. Overigens miskent de provincie daarmee bovendien de
hardheidsclausule van artikel 9 van de beleidsregels. Artikel 9 van de beleidsregels biedt
nu juist een mogelijkheid om in individuele gevallen van de beleidsregels, waaronder
bijvoorbeeld artikel 5, af te wijken "wanneer onverkorte foepasslng daaruan voor een of
meer belanghebbenden gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding tot de met deze
beleidsregels te dienen doelen en de afwijking zo min mogelijk afbreuk doet aan het doel
om N-depositie (sic) of te reduceren".
11. De provincie miskent dat de onderhavige aanvraag een relevante bijdrage levert aan het
algemene doel om N-depositie te reduceren. Omdat de WKK en de ketel (met uitzondering
van de momenten waarop de BMC in onderhoud of defect is) niet dan wel minder in
gebruik zullen zijn is het evident dat door het gebruik van de BMC een gunstig effect zal
optreden op de N-depositie; het gebruik van de WKK en de ketel zorgt immers voor een
grotere N-depositie dan de BMC. ln de beoogde situatie zal de stikstofdepositie dan ook
ten minste gelijk blijven of verminderen. Dit wordt ook bevestigd door middel van de
Aerius-berekeningen bij de bij het bezwaar aangeleverde casus.

is het onbegrijpelijk waarom de

provincie, in feite tegen beter weten in,
argumenten hanteert, die haaks staan op het beoogde doel van de Wnb, voor zover dat
bestaat uit het verminderen van N-depositie op Natura-2000 gebieden. Nu per saldo door
het gebruik van de BMC en het verminderde gebruik van de WKK en de ketel geen
significante effecten zullen optreden op enig Natura 2000-gebied, geldt ingevalvan intern
salderen geen vergunningplicht. De provincie gaat in haar venrueerschrift zonder enige
motivering aan deze stelling van reclamant voorbij. De enkele omstandigheid dat op de
website van het Rijk wordt verondersteld dat bij intern salderen steeds een vergunning
krachtens de Wnb nodig is betekent niet dat deze overheidsvisie juist is. ln dat kader merk
ik nog op dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze vraag naar
alle waarschijnlijkheid op korte termijn in een uitspraak zal beantwoorden. lk merk in dat
verband op dat de Landsadvocaat zich tijdens de mondelinge behandeling bij de Afdeling
op het standpunt heeft gesteld dat in geval van intern salderen nadrukkelijk geen

Hierom
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vergunningplicht geldt. Voor zover wel vergunning is vereist bij intern salderen, behoort
deze te worden verleend.

12.De stelling in het veruveerschrift, dat gesaldeerd zou worden met activiteiten die geen
onderdeel zouden uitmaken van de nieuw te realiseren activiteit kan niet worden gevolgd.
lntern salderen vindt immers nagenoeg altijd plaats met activiteiten die geen onderdeel
uitmaken van de nieuw te realiseren activiteiten, zoals bijvoorbeeld oude stookinstallaties
die zich op de locatie bevonden.
Hardheidsclausule
13.Voor zover de provincie zich op het standpunt blijft stellen dat geen sprake is van één
project en/of dat geen sprake is van intern salderen, meent reclamant dat de provincie ten
onrechte niet heeft overwogen of in dit geval gebruik zou moeten worden gemaakt van de
in artikel 9 opgenomen hardheidsclausule. ln dat kader acht reclamant van belang dat het
gebruik van biomassa noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatverdrag
van Parijs dan wel uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren. Daarbij merk ik op dat de
glastuinbouw een groot afnemer is van gas, tenuijl het Rijksbeleid er nu juist op is gericht
op het gebruik van gas terug te dringen. Daar komt bij dat er in de regio Waddinxveen
geen realistische alternatieven voorhanden zijn om volledig in de warmtebehoefte te
voorzien en dat de glastuinbouw van essentieel belang is voor de Nederlandse economie.
Deze omstandigheden brengen met zich mee dat het gebruik van de hardheidsclausule
in dit geval gerechtvaardigd is, uiteraard voor zover een vergunning op grond van de Wnb
is vereist.

Als laatste wijst reclamant erop dat als de provincie meent dal zij wegens het ontbreken
van gegevens niet kan beoordelen of sprake kan zijn van extern salderen, ook daaruit
volgt dat de voorbereiding van het bestreden besluit onvoldoende zorgvuldig is geweest.
Namens reclamant is zeer regelmatig contact gezocht met de ODH over de voortgang van
de aanvraag, maar de reacties die reclamant kreeg bestonden steeds uit de
mededelingen van de ODH dat het erg druk zou zijn. Het gevolg daarvan was dat de
aanvraag stil bleef liggen en dat er geen besluitvorming plaatsvond. Het is dan ook om
die reden geweest dat reclamant ervoor heeft gekozen de provincie in gebreke te stellen,
opdat hij eindelijk een inhoudelijke reactie en beslissing op de aanvraag zou krijgen.
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14. Gelet op wat ik vandaag nog onder uw aandacht het gebracht verzoek ik uw commissie

te adviseren het bezwaar gegrond te verklaren en te adviseren dat de aanvraag primair
niet-ontvankelijk behoort te worden verklaard en subsidiair ingewilligd behoort te worden,
een en ander met vergoeding van de proceskosten ex artikel 7:15, tweede lid, van de
Awb.

Den Haag,8 oktober2020
advocaat-gemachtigde

Deze zaakwordt behandeld door mr. M.R. Plug, Cees Advocaten N.V.
Laan van Nieuw Oost-lndië 25, Postbus 80504, 2508 GM Den Haag, tel. 088 336 88 07
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Beijerinck B.V. is voornemens een biomassa-installatie te realiseren aan de Zesde Tochtweg te

Waddinxveen (zie figuur 1). Deze biomassa-installatie krijgt een vermogen van L4,90 MW.

, Perceel biomassa-installatie
.:i"'
,,i,

Biomassa-installatie

l

Figuur 7: Locatie biomossa-instollotie (mogento orcering; gesloten orcering = installatie, gestreepte orcering =
perceel).

HUIDIGE SITUATIE

ln de huidige situatie vinden ter plaatse verschillende werkzaamheden plaats (bemesting, maaien, afuoer
balen, etc.). Omdat op het moment van schrijven echter nog geen toetsingskader is vastgesteld voor
bemesting zijn deze activiteiten niet meegenomen. Er wordt er derhalve van uitgegaan dat in de huidige
situatie geen stikstofuitstoot plaatsvindt en dus ook geen sprake is van stikstofdepositie.
TOEKOMSTIGE SITUAÏIE

Voor de toekomstige situatie zijn zowel de aanleg- als de gebruiksfase relevant
Aanleefase
De met de aanlegfase gepaard gaande stikstofuitstoot overschrijdt de grens van 0,005 mol/hafiaar niet. De
depositie wordt derhalve als 0,00 mol/ha/jaar gezien (zie bijlage L).
Gebruiksfase
Ten aanzien van de gebruiksfase zijn het produceren van warmte uit biomassa en de verkeersbewegingen

relevant. Gegevensten aanzien van de uitstoot zijn aangeleverd doorde leveranciervan de installatie.
Deze concentraties zijn op meerdere locaties door een onafhankelijk, gecertificeerd meetbedrijf
geverifieerd. Uitgegaan is van de volgende concentraties:
239800-200918-H K-Casus.docx
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2,4 mg NOx/Nm3. Dit betreft een worst-case benadering aangezien de daadwerkelijke concentratie
lager ligt dan de onderste meetgrens van 2,4 mg/Nm3.
0,16 mg NHg/Nm3.
De activiteiten in de gebruiksfase (produceren van warmte

uit biomassa en verkeersbewegingen)
resulteren in een stikstofdepositie die de grens van 0,005 mol/ha/jaar niet overschrijdt (zie bijlage 2). Deze
wordt derhalve als 0,00 mollhafiaar gezien.
CONCLUSIE

Vanuit artikel 2.7,lid 2, van de Wet natuurbescherming volgt zegt het volgende:
Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct
verbond houdt met of nodig is voor het beheer von een Natura 2000-gebied, moar afzonderlijk of in
combinatie met andere plannen of projecten significonte gevolgen kan hebben voor een Natura 2000gebied.

Omdat de stikstofdepositie van het project als 0,00 mollhafiaar wordt gezien, leidt het realiseren hiervan
niet tot significante gevolgen voor Natura 200O-gebieden. Het verbod om dit project niet zonder
vergunning te mogen realiseren, is derhalve niet van toepassing.

Bij lagen:

1,.

2.

AERIUS-berekening aanlegfase.
AERIUS-berekening gebruiksfase.

239800-200918-H K-Casus.docx
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CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van
A E R I US Calculotor. Het betreft de hoogst
b er eken d e sti hstofbi j d r o g en p er
stihstof gev o eli g N atu r o zo o o - gebied, o p
basisvon rehenpunten die overlappen met
hobitatty p en en / of I eef gebi eden di e
\1ngewezen zijn in het hader van deWet
n atu urb eschermi n g, gekop peld 0 0n een
oangewezen soort, of nog onbekend moor
mogelijkwel relevont.
D e b er

ehenin g op b osis v on stikstofem issies

at uit v an d e co mp o nenten ammlni ak
(NHt) en/of stikstofoxide (NOx).
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Wilt u verder rekenen of gegevenswijzigen?
lmporteer de pdf dan in Colculator.Voor meer
toelichting verwijzen wij u noor dewebsite
www.aerius.nl.

Berekening Aanlegfase

> Kenmerken
> Samenvatting emissies
> Depositieresultaten
> Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswilzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius. nl/handleidingen-en-leeswijzers.
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AERIUS E CALCULATOR
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Rechtspersoon

lnrichti ngslocatie

Beijerinck B.V.

Zesde Tochtweg, z64z KR Waddinxveen

Omschrijving
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Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie
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Mobiele werktuigen I Bouw en lndustrie

Wegverkeer
Wegverkeer I Buitenwegen

<1k9rt

z8,4kg[1

565M8BDpeV (rj juli zozo)
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Resultaten

A

AERIUS

F

CALCULATOR

Emissie
(per bron)

Naem

Bouw en aanleg

Locatie (X,Y)

toz46o,45oozz

NOX

45,42kg/i

Aanlegfase

.4.

Resultaten

Aanlegfase

565M8BDpeV(r3luli zozo)
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AERIUS

F

Resultaten

CALCULATOR

Voertuig

STAGE

ndstof
verbruik
(tlr)

Omschrijving

|V,75

-

Bra

U

itstoot

5preiding

hoogte
(m)

(m)

Warmte Stof

E

missie

inhoud
(MW)

5.829

NOx

6,9tkgl1

Tractor

872

NOx

'to,7tkg[1

Shovel

6gt

Nox

8,sr kg/j

Graafmachine

r3o kW, bouwjaar

zor4/or, Cat.

STAGE

R

lll A, :Z

-

75 kW, bouwjaar

zoo8/or, Cat.

STAGE

J

-

lll A,:z

75 kW, bouwjaar
zoo8/or, Cat. J

STAGE lV, r3o

-

Heimachine

NOx 4llkg/j

7.929

56o kW,

bouwjaar

zor4lor, Cat. Q
STAGE lV, r3o

-

pomp

r.5r4

NOx

t,$kg[1

Asfaltspreider

124

NOx

t,5zkg/j

Wals

743

Nox

. t kg[l

NOx

4;5k9/i

NOx

<tkgrt

Betonmixer &

56o kW,

bouwjaar

zor4lor, Cat. Q
STAGE

lll A,37

-

75 kW, bouwjaar
2oo8/o1, Cat. J

STAGE lV, r3o

-

S6o kW,

bouwjaar

zor4lor, Cat. Q
STAGE lV, r3o

-

Telekraan roo ton

3-429

56o kW,
bouwjaar

zot4lor, Cat. Q
STAGE lV, ZS

-

Telekraan 3o ton

"t'17

t3o kW, bouwjaar

zor4lor, Cat.

ResuÍtaten

R

AFW

Bouwstroomgenerator

4,o

4,o

o,o NOx

q,ookg/i

AFW

Compressor

4,o

4,o

o,o NOx

z,oo kg/j

Aanlegfase

565RA8ryDpev

(13

juli zozo)

pagina
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Resultaten

AERIUS B CALCU LATOR

a4S'.'"
_

Wegverkeer
'to'\972, 449]78

Naam
Locatie (X,Y)

z8,4kg/j
t keli

NOx

<

NHj

SooÍt

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen Stof

r6,o

/etmaal

NOx

NHI
Standaard

Resultaten

Aanlegfase

Zwaar vrachtverkeer

8,o

/etmaal

Emissie

4,27 kgrt
<

1kgrt

NOx

zl,g6kert

NHI

< 1kg[l

S65RAgrlDpev (rj juli zozo)
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Resultaten

AERIUS N CNTCULATOR

Disclaimer

Reken basis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bÍuikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, ziln voorbehouden.

Deze berekening i5 tot stand gekomen op basis van:

AERIUS
Database

versie zorgA-zozoo6ro_3aefc4o5b

versiezorgA-zozoo6ro_3aefc4o5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https:/ Àrww.aerius.nl/nlfacshees/release/aerius-calculator-zor

Resultaten

Aanlegfase

9A

565RASBDpev (rl juli zozo)
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Dit document bevat rehenresultaten van
AERIUS Calculotor. Hetbetreft de hoogst

e stihstofbij d r o g en p er
stikstofgev oeli g N atu r 0 zo o o - gebied, op

b er

ehen

d

basisvon rekenpunten die overlappen met
h abitatty p en en / of eef gebi ed en di e
langewezen zijn in hetkader vln deWet
natuurb eschermi ng, g ehop p el d a0 n een
aangewezen soort, of nog onbekend moor
mogelijhwel relevant.
I

De berehening op bosisvan stihstofemíssies
g00t uitvan de componenten ammoniak
(NHt) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevenswijzigen?
lmporteer de pdf don in Calculotor.Voor meer
toelichting verwijzen wij u noar de website
www.aerius.nl.

Berekening Beoogde situatie

>

Kenmerken

> 5amenvatting emissies

> Depositieresultaten
> Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswi.jzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.n l/handleidin gen-en-leeswijzers.
RysJGnvcKUB (08 september aozo)
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Resultaten

AERIUS

B CALCU LATOR

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

I

Beijerinck B.V

Zesde Tochtweg, z64z KR Waddinxveen

Omschrijving

AERIUS kenmerk

z398oo

RySJGnVcKUB

Datum berekening

Rekenjaa r

Rekenconfigu ratie

o8 september zozo,lzio5

20zz

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resu

Itaten

Situatle

Bo,75kefi

NH;

zt,t6kg/j

atu

u

richti ngslocatie

l

NOx

N

n

rgebied

Hectare met

hoogste bijdrage

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven o,oo mol/ha/jr

(mol/ha/)
TO e I iCh t i n

g

Resultaten

Beoogde situatie bioketel. De toename a.g.v. de bioketel.

Beoogdesituatie

RyslGnvcKtJB (o8 september zozo)
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AERIUS

F

Resultaten

CALCULATOR

Locatie
Beoogde situatie

'í:
'ri

lrt
!:
È

rf

Emissie
Beoogde situatie

Resultaten

Bron
Sector

Emissie NH3

O&

Bioketel
Landbouw I Glastuinbouw

E

Wegverkeer
Wegverkeer I Buitenwegen

tit

Beoogdesituatie

zo,6okg/j

<"tkgrt

Emissie NOx

3o8,8o

kgf

n,gSkgft

RyslGnVcKtJB (o8 september zozo)
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AERIUS

F

Resultaten

CALCU LATOR

Emissie

(per bron)

Naam

Bioketel

Locatie (X,Y)

102471,45OO't3
t6,o m

Beoogde situatie
U

itstoothoogte

NH3

o,z9r MW
Verwarming van ruimten
(zon der seizoenscorrectie)
3o8,8o kglj
zo,6okg/j

Naam

Wegverkeer

Locatie (X,Y)

tot877,449o9z

Warmteinhoud
Temporele variatie

NOx

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

NOx

z't,95 kg/j

NHj

. t kg/j

Zwaar vrachtverkeer

Aantal voeÍtuigen Stof

4,o /

8,o

etmaal

/etmaal

Beoogdesituatie

missie

NOx

<tkgrt

NHt

<1kgrt

NOx

NHt

Resultaten

E

zr,o6kg[1

.tkgl

RysJGnVcKUB (o8 september zozo)
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Resultaten

AERIUS N CNICULATOR

Disclaimer

Reken basis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelilkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Eovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot eÍ een nieuwe versie van AERIU5 beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is

AERIUS
Database

tot stand gekomen op

basis van:

versie zorgA-zozoo8o5_f3dee6357e
versie zorgA-zozoo8o5_f3dee6l57e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https:/y'lww.aerius.nl/nffactsheets/release/aeri us-calculator-zor 9A

Resultaten

Beoogdesituatie

RysJGnVcKtJB (og september zozo)
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Legenda

Warm water
Koud water
Rookgassen
Elektriciteit
Stoom

Vereenvoudigd processchema
Biomassa-installatie

Filter 2

Filter 1
Ketel

Ureum (DeNOx)

Royal Peppers
Katalysator
reiniger

Schoorsteen

Rook
g

asco

Biomassa
Vuurhaard

nden
s

or

Turbine

Kas
Warmte
opslag
tank

Stoomcondensor

Kadaster

Bouwlocatie
Zesde Tochtweg
Waddinxveen
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