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Geacht College, 
 
Met bovengenoemde brief1 stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport 
(MER) ten behoeve van de besluitvorming over de pluimveemestverbrandingsinstallatie 
annex energiecentrale Fibroned te Apeldoorn. Dit advies is opgesteld door een werkgroep 
van de Commissie voor de m.e.r.2 – verder aangeduid als ‘de Commissie’. Het bedoelt 
aan te geven welke informatie de initiatiefnemer moet bieden om het milieubelang vol-
waardig in de besluitvorming mee te wegen. 
 
Voor het project Fibroned is al eerder een MER gemaakt en een m.e.r. procedure doorlo-
pen. De Commissie heeft op 12 maart 2001(kenmerk 1073-80) over dit MER een positief 
toetsingsadvies gegeven. Na langdurig oponthoud door allerlei juridische procedures, 
waarbij de rechter overigens geen kritische opmerkingen gemaakt heeft over het MER of 
de m.e.r.-procedure, heeft de initiatiefnemer in overleg met Bevoegd Gezag besloten het 
oorspronkelijke MER in te trekken en een nieuwe procedure te doorlopen.  

In tegenstelling tot de oorspronkelijke procedure wordt deze nieuwe m.e.r.-procedure 
niet alleen doorlopen ten behoeve van het verkrijgen van de benodigde vergunning op 
grond van de Wet milieubeheer (Wm), maar ook ten behoeve van het verkrijgen van de 
benodigde vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo). 
Voor deze vergunningen zijn respectievelijk de Provincie Gelderland en het Waterschap 
Veluwe het Bevoegd Gezag. 

De Startnotitie en de voorgenomen activiteit verschillen echter slechts op een beperkt 
aantal punten van die in de oorspronkelijke procedure. De Commissie heeft daarom 

                                                

  1  Zie bijlage 1. 
  2  Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep. 
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besloten de oorspronkelijke advies-richtlijnen van maart 2000 (kenmerk: 1073-383) ook 
voor deze procedure te adviseren in combinatie met een aantal aanvullingen in verband 
met de veranderde voorgenomen activiteit, nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie. 

De binnengekomen inspraak4 is door de Commissie betrokken in dit advies. De Com-
missie adviseert om bij het bepalen van de inhoud en het detailniveau van het MER ook 
rekening te houden met de inspraak. De Commissie constateert daarbij bijvoorbeeld een 
verschil in de door de initiatiefnemer en insprekers gehanteerde afstanden tussen de 
installatie en gevoelige objecten en gebieden5. De Commissie adviseert om met behulp 
van kaartmateriaal deze afstanden te onderbouwen. 

Hoofdpunten 
De Commissie beschouwt, deels in afwijking met de oorspronkelijke richtlijnen, de vol-
gende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvol-
doende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de 
volgende informatie ontbreekt: 
 De doelmatigheid van het voornemen dient beschreven te worden, mede in relatie tot 

de doelmatigheid van alternatieve oplossingsmogelijkheden. 
 Bij de beschrijving van de milieueffecten moet de nadruk komen te liggen op lucht-

verontreiniging (inclusief geurhinder), geluid en reststoffen. Ten aanzien van de rest-
stoffen dient in het bijzonder de afzet van fosfaat en kalium uit de assen en de afzet 
van kalkreststoffen vermengd met diezelfde vliegassen duidelijk beschreven te wor-
den. 

 Een meest milieuvriendelijk alternatief waarin het voornemen gerealiseerd kan wor-
den met de minst negatieve milieueffecten.  

 Een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is 
voor bestuurlijke besluitvorming. 

 
Aanvullende richtlijnen 
Ten opzichte van de oorspronkelijke richtlijnen, zoals die door het bevoegd gezag zijn 
vastgesteld op (22-8-2000), adviseren wij u om de volgende onderwerpen als volgt nader 
uit te zoeken en in het MER op te nemen: 

- wijzigingen installatie; 
- beleidskader; 
- luchtkwaliteit; 
- geluid. 
 
Wijzigingen installatie 

In de Startnotitie is aangegeven dat de capaciteit van de installatie ten opzichte van de 
aanvraag in 2000 toeneemt tot 435.000 ton. Daarbij wordt flexibiliteit in de verwer-
kingscapaciteit als reden opgevoerd. De Commissie adviseert om in een overzicht de in 
2000/2001 in het MER beschreven activiteit en de nu aangevraagde activiteit met elkaar 
te vergelijken. Onderbouw daarbij de verschillen tussen beide situaties, evenals de toe-

                                                

3  In juli/augustus 2000 en augustus 2003 is nog aanvullend advies uitgebracht (kenmerk 1073-39 en 1073-
128) in verband met enkele wijzigingen in de uitvoering van het initiatief. Deze zijn hier minder relevant  

  4  Zie bijlage 4 
  5 Onder andere inspraakreacties 8 en 9. 
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name in flexibiliteit. Geef aan of en in welke mate de verschillen ook relevante milieu-
effecten met zich meebrengen. 
Besteed daarbij ook aandacht aan de situatie, waarbij pluimveemest enige tijd onvol-
doende beschikbaar is. 
 
Beleidskader 

In de Startnotitie wordt verspreid en beperkt informatie gegeven over het beleidskader 
van het initiatief. Ten opzichte van het oorspronkelijke MER is het beleidskader echter 
gewijzigd. Beschrijf in het MER daarom het vigerende beleidskader en geef daarbij de 
relatie van de voorgenomen activiteit met het beleid aan en toets de voorgenomen activi-
teit aan: 
 IPPC richtlijn met de volgende BREF’s6: 

o BREF-WI Afvalverbranding; 
o BREF-WT Afvalverwerking; 
o BREF-ESB Op- en overslag; 
o BREF-ENE energie efficiëntie; 
o BREF-MON Monitoring; 
o BREF-ECM Economie en cross media effecten; 
o en BREF-CVS Industriële koelsystemen. 

 Besluit verbranden afvalstoffen; 
 Besluit Luchtkwaliteit. 
 
Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten (ruimtelijke 
beperkingen, grenswaarden emissies e.d.) gelden bij dit voornemen. Hierbij dient te 
worden verwezen naar de beleidsnota's, plannen en wetten, waarin deze zijn of worden 
vastgelegd. Aangegeven moet worden of er in (de omgeving van) het studiegebied gebie-
den liggen, die op grond van milieuaspecten een speciale status in het beleid hebben of 
krijgen. De consequenties hiervan voor de ontwikkeling van alternatieven moeten even-
eens worden aangegeven. 
 
Anders dan in de oorspronkelijke richtlijnen is het niet nodig om het aspect duurzaam-
heid nader uit te werken. De Commissie adviseert wel om bij de daarvoor geschikte on-
derwerpen voldoende aandacht te besteden aan het energetisch rendement en toepas-
baarheid van reststoffen van het initiatief. 

                                                

  6 Zie ook inspraakreacties 2, 4 en 9 
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Luchtkwaliteit 

Sinds het MER uit 2000 is met name de wetgeving voor luchtkwaliteit aanzienlijk veran-
derd. In het MER dient daarom een onderzoek te worden uitgevoerd naar de gevolgen 
van het initiatief voor de luchtkwaliteit. Hierbij dienen voor alle relevante componenten 
de wijzigingen op de immissieconcentraties in beeld te worden gebracht. De berekende 
concentraties dienen te worden getoetst aan de grenswaarden uit het vigerende Besluit 
luchtkwaliteit. 

Maak voor de berekeningen gebruik van algemeen geaccepteerde verspreidingsmodellen. 
Maak het resultaat van de berekeningen inzichtelijk door middel van contourenplots in 
de omgeving van het bedrijf. 

Geef in het MER aan  

 de relevante achtergrondconcentraties in de directe omgeving van het bedrijf7; 
 de toename van de achtergrondconcentraties als gevolg van het initiatief. Alle re-

levante componenten dienen hierbij te worden beschouwd. De berekende con-
centraties dienen te worden gerelateerd aan de normstelling uit het Besluit 
Luchtkwaliteit;  

 extra aandacht dient te worden gegeven aan de invloed op de achtergrondcon-
centraties van fijn stof (PM10) en NO2 vanwege de mogelijke overschrijding van de 
normstelling; 

 mogelijke autonome ontwikkelingen die kunnen leiden tot een wijziging van de 
achtergrondconcentraties en/ of wijzigingen aan de installaties die kunnen lei-
den tot gewijzigde bijdragen ten gevolge van het initiatief. 

 
Voor alle relevante componenten geldt dat de berekende immissieconcentraties worden 
getoetst aan de normstelling uit het vigerende Besluit Luchtkwaliteit. Beschrijf wanneer 
de normstelling voor de verschillende stoffen wordt overschreden: 

 de ligging en grootte (in ha) van eventuele overschrijdingsgebieden; 
 de hoogste concentraties binnen de overschrijdingsgebieden;  
 het aantal woningen en andere gevoelige bestemmingen gelegen binnen de ver-

schillende overschrijdingsgebieden; 
 de mate van overschrijding van grenswaarden ter hoogte van woningen en ande-

re gevoelige bestemmingen. 
 
Tot slot adviseert de Commissie om de benodigde geurberekeningen uit te voeren met 
behulp van het verspreidingsmodel dat ook voor het aspect luchtkwaliteit benodigd is. 
 
Geluid 

Uit de beroepsprocedure van de Raad van State (Raad van State, 200402102/1) is ge-
bleken dat het besluit voor de milieu-vergunning vernietigd is op het gebied van geluid. 
De rechter heeft de pluimveemestverbrandingsinstallatie aangemerkt als grote lawaai-
maker, waarmee voor het bedrijventerrein een zonebesluit zal moeten worden genomen. 
                                                

 7 De Commissie adviseert om gebruik te maken van de berekende achtergrond concentratiekaarten van het 
  Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). 
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Op dit moment is echter een wijziging van het Inrichtingen en Vergunningen Besluit 
(IvB) van de Wet milieubeheer in behandeling op basis waarvan bovenstaande niet meer 
zal gelden. Het Bevoegd Gezag heeft aangegeven dat de Ecofactorij niet gezoneerd zal 
worden. De Commissie adviseert om in het MER de situatie en uitgangspunten voor dit 
initiatief duidelijk toe te lichten.  

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik 
maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde 
richtlijnen krijgt toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 

dr. ir. G. Blom 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 03 mei 2006 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 



 

 

 



 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in het Voorster Nieuws d.d. 10 mei 2006 en in het Apeldoorns  

Stadsblad Weekend Totaal d.d. 12 mei 2006 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Fibroned BV  
 
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 
Besluit: vergunningverlening ingevolge Wet milieubeheer (Wm) en Wet veront-
reiniging oppervlaktewater (Wvo) 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C18.4 
 
Activiteit: het oprichten en in werking stellen van een elektriciteitscentrale 
met een thermische vermogen van ca 132 MW voor de opwekking van duur-
zame energie door middel van het verstoken van biomassa  
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 10 en 12 mei 2006 
richtlijnenadvies uitgebracht: 27 juli 2006 
 
Bijzonderheden:  
Initiatiefnemer Fibroned B.V., een onderdeel van de Bio-One groep, heeft het 
voornemen om op het industrieterrein “de Ecofactorij” te Apeldoorn een elec-
triciteitscentrale te bouwen voor de opwekking van duurzame energie door 
middel van verbranding van biomassa, met name pluimveemest.  
Voor het project Fibroned is reeds een m.e.r.-procedure doorlopen en is een 
goedgekeurd MER gemaakt (2000-2001). Na langdurig oponthoud heeft de 
initiatiefnemer in overleg met Bevoegd Gezag besloten het oorspronkelijke 
MER in te trekken en een nieuwe procedure te doorlopen.  
De Commissie heeft besloten de oorspronkelijke advies-richtlijnen van maart 
2000 (kenmerk: 1073-38) ook voor deze procedure te adviseren in combinatie 
met een aantal aanvullingen. 
De Commissie beschouwt, zoals ook deels aangegeven in de oorspronkelijke 
richtlijnen, de volgende punten als essentiële informatie in het MER.  
 De doelmatigheid van het voornemen dient beschreven te worden in rela-

tie tot de doelmatigheid van alternatieve oplossingsmogelijkheden. 
 Bij de beschrijving van de milieueffecten moet de nadruk komen te liggen 

op luchtverontreiniging (inclusief geurhinder) en reststoffen. Ten aanzien 
van de reststoffen dient met name de afzet van fosfaat en kalium uit de 
assen en de afzet van kalkreststoffen vermengd met diezelfde vliegassen 
duidelijk beschreven te worden. 

 Een meest milieuvriendelijk alternatief waarin het voornemen gerealiseerd 
kan worden met de minst negatieve milieueffecten.  

 Een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en 
geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming. 

 
Samenstelling van de werkgroep: 
ir. J.W. Assink 
dr. ir. G. Blom (voorzitter) 
ing. A.J. Dragt 
ir. H.E.M. Stassen 
 
Secretaris van de werkgroep:  
ir. J. Stroobach 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1.  20060525 J.G. Vollenbroek Nijmegen 20060531 
2.  20060606 Gelderse Milieufederatie Arnhem 20060614 
3.  20006009 H.J.C. Tonkens Apeldoorn 20060629 
4.  20060618 Stichting werkgroep milieuzorg 

Apeldoorn 
Apeldoorn 20060629 

5.  20060609 J.R. Bos Apeldoorn 20060629 
6.  20060620 GroenLinks Apeldoorn 20060629 
7.  20060622 Aannemersbedrijf J. de Vries en 

Zn. v.o.f. 
Apeldoorn 20060629 

8.  20060623 Gemeente Voorst Twello 20060629 
9.  20060623 Gemeente Apeldoorn Apeldoorn 20060629 
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