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1. Oordeel over het MER 
De Veluwse Energie Bron (VEB) heeft het voornemen om een biovergistingsinstallatie te reali-
seren in de gemeente Barneveld. Daarvoor bestudeert ze een vijftal locaties. De gemeente 
Barneveld overweegt ten behoeve van dit initiatief een bestemmingsplanwijziging door te 
voeren om de realisatie van de inrichting op een locatie mogelijk te maken. Deze bestem-
mingsplanwijziging is plan-m.e.r.-plichtig op grond van artikel 18.2 van bijlage D bij het 
besluit m.e.r. 1994: de oprichting van een inrichting bestemd voor het verwerken van dierlij-
ke meststoffen. Het plan-MER is opgesteld ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging. 
 
De Commissie1 is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER 
aanwezig is.  
 
Het MER maakt op een gestructureerde en overzichtelijke wijze en op het juiste detailniveau 
de verschillen tussen de mogelijke locaties inzichtelijk. Het MER is prettig leesbaar en het 
kaartmateriaal is duidelijk. 
 
Uit het MER blijkt dat één potentiële locatie inmiddels is afgevallen, en voor drie van de vier 
nader onderzochte locaties er na mitigatie geen sterk negatieve effecten overblijven. Voor 
locatie 1 blijft als sterk negatief effect een te hoge stikstofdepositie op het Natura 2000-
gebied “Veluwe”.  
 
Uit de toelichting in het MER op het voornemen komt naar voren dat initiatiefnemers een 
aanzienlijke volumestroom “loosbaar” water denken te produceren. Om die reden adviseert 
de Commissie om aanvullend op het plan-MER in overleg te treden met zowel het waterschap 
als de gemeente om de lozingsmogelijkheden en –geschiktheid op het oppervlaktewater dan 
wel van het riool en de rwzi’s (qua capaciteit en effluentsamenstelling) op voorhand te bepa-
len.  

                                                           

1  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie 
bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via 
commissiemer.nl onder ‘Adviezen Commissie’. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Veluwse Energie Bron (VEB) 
 
Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld 
 
Besluit: Bestemmingsplanwijziging 
 
Categorie Besluit m.e.r.: plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie D18.2  
 
Activiteit: oprichten van een collectieve biovergistingsinstallatie met een capaciteit van 
72.000 ton biomassa 
 
Procedurele gegevens: 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 12 november 2008 
advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 19 december 2008 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 13 september 2010 
toetsingsadvies uitgebracht: 27 november 2010 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige pro-
ject is als volgt: 
ir. S. Bokma 
ing. G.J.H. Elbertsen (secretaris) 
ing. M. Pijnenburg 
M.A.J. van der Tas (voorzitter) 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De Commissie gaat 
bij het toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in 
artikel 7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer en de eventuele documenten over de reik-
wijdte en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, 
beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als 
aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 
gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 
alvorens het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in 
het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt 
tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies 
dus op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuisthe-
den of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl  op de 
pagina Commissie m.e.r.  
 
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.  



 

 

  



 

 



 

 



 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Biovergistingsinstallatie 
Barneveld te Barneveld  
De Veluwse Energie Bron (VEB) heeft het voornemen om een biovergistingsinstallatie 
te realiseren in de gemeente Barneveld. Daarvoor zijn een vijftal locaties bestudeerd. 
De gemeente Barneveld overweegt ten behoeve van dit initiatief een 
bestemmingsplanwijziging door te voeren om de realisatie van de inrichting op een 
locatie mogelijk te maken. De bestemmingsplanwijziging is plan-m.e.r.-plichtig op 
grond van artikel 18.2 van bijlage D bij het besluit mer 1994. Ten behoeve van de 
locatiekeuze is een plan-MER opgesteld. 
De commissie geeft in dit advies haar oordeel over het plan-MER.  
 
ISBN: 978-90-421-3158-3 
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