
 
 

MER vergistingsinstallatie 

Dijkstra-Witteveen te Warffum  

Oprichten vergistingsinstallatie 

Ook u kunt groene parels oogsten met duurzame energie, als rendement 
van onze ketenoplossingen. 
 

Architects of the sustainable chain 

Onze adviseurs hebben ieder hun eigen specialiteit in 
duurzame energie. Onze kennis en ervaring, maar 
ook ons enthousiasme, delen we graag met onze 
opdrachtgevers en relaties uit ons netwerk. 
Ondernemen is voor ons delen, durven en doen. 
 

Ekwadraat initieert, ontwikkelt en begeleidt 
projecten op het gebied van duurzame energie. Zie 
ons als ‘de architecten van de duurzame keten’. 
Want net als architecten werken wij vanuit een visie 
en ‘bouwen’ wij aan de toekomst.  
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SAMENVATTING 

 
Inleiding 
De maatschappen Dijksta uit Rasquert en Witteveen uit Oldenzijl hebben het voornemen om 
een co-vergistingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton per jaar te realiseren 
te Warffum. De installatie is gepland op het terrein van aardappelverwerkend bedrijf 
Aviko/Rixona, verder Rixona genoemd. De installatie zal biogas produceren uit onder andere 
dierlijke mest en reststromen van Rixona, en zal het gas leveren aan de aardappelverwerker. 
 

 
Westaanzicht Rixona met vloeivelden [Vos Ecologisch Onderzoek, 

maart 2011] 

 
Om de inpassing van de installatie mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden 
aangepast. De gemeente Eemsmond is hiervoor zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag. Voor 
de realisatie van de installatie is daarnaast een omgevingsvergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig. Hiervoor zijn de maatschappen Dijkstra en 
Witteveen initiatiefnemer en is de gemeente Eemsmond het bevoegd gezag. Een gecombineerd 
plan- en besluit-MER (milieueffectrapport) moet de besluitvorming over de inpassing en de 
vergunning van het voornemen ondersteunen. De m.e.r.-procedure loopt dan ook synchroon 
met de procedure van de Wabo vergunning.   
 
Voorliggende rapport betreft het Milieu Effect Rapport (MER) voor de  
biomassavergistingsinstallatie. In dit MER wordt de huidige situatie beschreven en zijn twee 
uitvoeringsalternatieven uitgewerkt. Ten behoeve van het MER zijn onderstaande onderzoeken 
uitgevoerd. De resultaten zijn in dit MER beschreven. 

Voorbeeldweergave vergisters en brijvoersilo
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Uitgevoerde onderzoeken tbv MER Rapportage 
Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek co-vergistingsinstallatie Dijkstra/Witteveen te 

Warffum / Rapport 6111006.R01a / 20 mei 2011 / WNP raadgevende 
ingenieurs 

Luchtkwaliteitsonderzoek Luchtkwaliteitsonderzoek co-vergistingsinstallatie 
Dijkstra/Witteveen te Parfum/Rapport 6111006.R03a / 23 mei 2011 / WNP 
raadgevende ingenieurs 

Ecologisch onderzoek Ecologisch onderzoek Co-vergistingsinstallatie Warffum / maart 2011/ Vos 
Ecologisch Onderzoek  

Geuronderzoek Geuronderzoek co-vergistingsinstallatie Dijkstra Witteveen te Warffum / 
Rapport  6111006.R02a / 20 mei 2011 / WNP raadgevende ingenieurs  

Landschappelijke inpassing  Landschapsvisie Rixona  / 2008 en 2010 /  MD Landschapsarchitecten 
Verkeersveiligheid Advies verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid/mei 2011/Bugel Hajema 

Adviseurs 

 
 In onderstaande tabel zijn de verschillende stappen in de m.e.r.-procedure, de procedure voor 
de wijziging van het bestemmingsplan en de wabo-vergunning weergegeven.  Hierin is eveneens 
aangegeven op welke momenten inspraak en het indienen van zienswijzen mogelijk is. Naar 
verwachting kunnen de procedures begin 2012 afgerond zijn. 
 

stap MER/Wabo-procedure bestemmingsplan
1. Mededeling voornemen 
2. openbare kennisgeving openbare kennisgeving
3. Raadpleging adviseurs aan de hand 

van de notitie reikwijdte en 
detailniveau 

4. opstellen MER/Wabo-aanvraag opstellen voorontwerp-
bestemmingsplan 

5. publicatie MER/Wabo-aanvraag ter inzage leggen voorontwerp-
bestemmingsplan ten behoeve van 
inspraak en wettelijk vooroverleg (art. 
3.1.1. Bro) 

6. toetsingsadvies Commissie m.e.r
7.  publicatie ontwerp-bestemmingsplan 
8.  zienswijzen bestemmingsplan
9.  vaststellen bestemmingsplan
10. evaluatie van milieueffecten 

 
Het initiatief 
De twee maatschappen hebben in 2007 het initiatief genomen voor de oprichting van een co-
vergistingsinstallatie op het terrein van Rixona. Door het vergisten van de  eigen afvalstromen 
(mest) en die van derden wordt gas geproduceerd dat Rixona kan gebruiken. Hierdoor wordt het 
aardgasverbruik van Rixona met 35% teruggebracht.  
Op jaarbasis worden 60.000 ton organische producten vergist. De ene helft bestaat uit mest 
(15.000 ton afkomstig van Dijkstra en Witteveen, 15.000 ton afkomstig van derden) de andere 
helft uit overige organische restproducten (alle vergistbare reststromen van Rixona, aangevuld  
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met organische restproducten van derden). Er worden uitsluitend co-stromen verwerkt die 
voorkomen op  de door het van het Ministerie van ELI goedgekeurde ‘Positieve lijst’ (bijlage Aa, 
onderdeel IV). 
 
De co-vergistingsinstallatie zal ten noorden van de Rixona fabriek worden opgericht. 
 

 
 
 
De inrichting 
Voor de vergunningverlening is het van belang of sprake is van één of twee separate  
inrichtingen (de inrichting van Dijkstra/Witteveen en de inrichting van Rixona). Is er sprake van 
één inrichting, dan moet de huidige Wm vergunning (Wet Milieubeheer) van Rixona worden 
herzien; is er sprake van twee separate inrichtingen, dan is een nieuwe oprichtingsvergunning 
op grond van de Wabo benodigd. Uit de Wm en gerelateerde jurisprudentie blijkt dat alhoewel 
de co-vergistingsinstallatie op het terrein van Rixona zal worden gerealiseerd er sprake is van 
twee aparte inrichtingen. Dat betekent dat voor de vergistingsinstallatie een Wabo vergunning 
moet worden aangevraagd. De aanvraag voor de Wabo vergunning loopt synchroon met de 
m.e.r.-procedure. Omdat nog onbekend is welk alternatief gekozen wordt, wordt de Wabo 
vergunning aangevraagd voor het meest uitgebreide alternatief. Mocht uiteindelijk voor 
voorkeursalternatief 1 gekozen worden, dan kan de vergunning middels een melding worden 
aangepast. 

Omdat er sprake is van twee verschillende inrichtingen heeft dat consequenties voor de wijze 
waarop bijvoorbeeld geluid, luchtemissies en externe veiligheid in kaart gebracht en getoetst 
moeten worden. Zo dienen de vermeden en gerealiseerde CO2-emissies correct verdeeld te 
worden over beide bedrijven en zal onderzocht moeten worden of het ene bedrijf ontoelaatbare 
hinder veroorzaakt voor het andere. De cumulatieve effecten ten opzichte van de omgeving 
worden in dit MER beschreven.  

In onderstaande figuur staat de inrichtingsgrens van de vergister aangegeven.  

Bedrijfsterrein Rixona met  beoogde locatie vergistingsinstallatie (geel gearceerd)
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Inrichtingsgrens vergistingsinstallatie Dijkstra en Witteveen 

 
De uitgangspunten voor het ontwerp van de vergistingsinstallatie zijn: 
• Vergisting van mest en co-producten; totaal 60.000 ton per jaar; 
• Verwerkingscapaciteit 165 ton/dag; 
• Opslagcapaciteit voor 210 m³  vloeibare co-producten; 
• Opslagcapaciteit voor 1.000 m³ onvergiste (verse) mest; 
• Digestaatscheiding in een vast en een vloeibaar deel; 
• Opslag capaciteit van 11.000 m³ voor digestaat;  
• Opslagcapaciteit van 60m³ in de vorm van containers voor het vaste deel. 
 
Alternatieven 
Naast de huidige situatie (de referentiesituatie) zijn in dit MER  twee alternatieven beschreven. 
Beide alternatieven hebben betrekking op de manier van benutting van het biogas:   

• Alternatief 1: leveren van ruw biogas aan Rixona. 

• Alternatief 2: opwaarderen van ruw biogas tot groen gas met aardgaskwaliteit en dit 
vervolgens inbrengen op het openbare gasnet.   

Voor de alternatieven 1 en 2 geldt dat het vergiste mestproduct (het digestaat) gescheiden kan 
worden in een dunne en een dikke fractie. 
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Alternatieven op andere  locaties of installaties met een kleinere vergistingscapaciteit worden 
niet als reëel beoordeeld. Een andere locatie met zoveel synergievoordelen is in de nabijheid 
niet voorhanden. Daarnaast geldt voor Rixona dat zij minimaal één productielijn in zijn geheel  
wil overschakelen op biogas. Bij een lagere biogasproductie moet het biogas opgewerkt worden 
tot aardgaskwaliteit alvorens het aangevuld met aardgas de branders in gaat. Dat gaat ten koste 
van het duurzaamheids- en kostenrendement en is voor Rixona niet acceptabel. Ook een 
alternatief waarbij het biogas middels een WKK installatie wordt omgezet in elektriciteit en 
warmte is niet reëel. In een WKK installatie wordt grofweg 40% omgezet in elektriciteit en de 
resterende 60% in warmte. Deze warmte is van onvoldoende kwaliteit en omvang om een 
productielijn van energie te kunnen voorzien.  
 
De benodigde onderdelen voor alternatief 1 en 2 zijn aangegeven in onderstaande tabel. 
 
Benodigde onderdelen voor alternatief 1 en 2: 
Alternatief 1  
Levering ruw biogas aan Rixona 

Alternatief 2  
Levering groengas via gasnet aan Rixona 

•Weeg en meetregistratie van binnenkomende 
organische reststromen; 
• Vooropslag van mest; 
• Vooropslag van vloeibare co-producten in torensilo’s; 
• Vaste stof toevoersysteem; 
• Vergisters; 
• Navergisters; 
• Naopslag; 
• Digestaatscheiders; 
• Biogasreiniging installatie; 
• Opslag dikke fractie digestaat in containers in de 
technische ruimte; 
• Opslag dunne fractie digestaat in opslagtanks; 
• Fakkelinstallatie 

•Weeg en meetregistratie van binnenkomende 
organische reststromen; 
• Vooropslag van mest; 
• Vooropslag van vloeibare co-producten in torensilo’s; 
• Vaste stof toevoersysteem; 
• Vergisters; 
• Navergisters; 
• Naopslag; 
• Digestaatscheiders; 
• Biogasreiniging installatie; 
• Opslag dikke fractie digestaat in containers in de 
technische ruimte; 
• Opslag dunne fractie digestaat in opslagtanks; 
• Fakkelinstallatie 

-  • Opwaardeerinstallatie 

 
Massa-, energie- en CO2-balansen 
Om te bezien in hoeverre de huidige situatie en de twee alternatieven ten opzichte van elkaar 
scoren op energiegebied, zijn massa-, energie en CO2-balansen opgesteld (zie onderstaande 
figuren). Voor de referentiesituatie geldt dat beide agrariërs de in hun maatschappen 
geproduceerde mest over eigen land uitrijden zonder dat daar eerst energie wordt uitgehaald. 
Voor Rixona geldt in de referentiesituatie dat de benodigde energie voor de drogers voor 100% 
uit fossiel gas (aardgas) bestaat. 
Alternatief 1 komt als beste uit de bus omdat al het biogas direct gebruikt kan worden. De 
branders van de drogers van Rixona kunnen met enige aanpassing het biogas prima verwerken. 
Deze manier is het meest duurzaam en effectief omdat het biogas zonder energieverlies 
toegepast kan worden. Opwaardering van biogas naar groen gas (alternatief 2) vergt immers 
energie (elektriciteit) waardoor het rendement lager is. Dat is ook te zien in de  CO2-reductie:  
De CO2 uitstoot van de referentiesituatie bedraagt 29.209 ton CO2 eq/jaar. De CO2-uitstoot voor 
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alternatief 1 bedraagt 18.748  en voor alternatief 2 bedraagt  19.705  ton CO2 eq/jaar. Omdat 
het rendement van alternatief 1 hoger is dan van alternatief 2 is de CO2-reductie ten opzichte  
 
van de referentiesituatie bij alternatief 1 ook  iets hoger (10.460 ton CO2 eq/jaar) dan bij 
alternatief 2 ( 9.503 ton CO2 eq/jaar). 
 
Uit de balansen blijkt eveneens dat bij alternatief 2 meer digestaat ontstaat dan bij alternatief 1. 
Dit komt omdat  het verbruikte waswater van de opwaardeerinstallatie  weer aan de vergister 
wordt toegevoegd. Dit water is sterk verzuurd en kan daarom niet op het riool worden geloosd.  
 

Zoals uit de massa en energiebalansen blijkt, heeft alternatief 1 de voorkeur van de 
initiatiefnemers. Omdat nog onbekend is welk alternatief gekozen wordt, wordt de Wabo 
vergunning aangevraagd voor het meest uitgebreide alternatief (2). Mocht uiteindelijk voor 
voorkeursalternatief 1 gekozen worden, dan kan de vergunning middels een melding worden 
aangepast. 
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CO2-emissie en emissiereductie van de referentiesituatie en de twee alternatieven. 

 
Milieueffecten 
De belangrijkste effecten voor de omgeving en het milieu zijn: 
 
Thema Effecten 
Duurzaamheid 5.000.000 m3 aardgas wordt vervangen door 5.000.000 m3 groen gas dan wel 

8.600.000 m3 biogas. CO2 winst van 10.000 ton per jaar. 
Bodem Beperkte bodembedreigende activiteiten. Bodembeschermende voorzieningen 

worden aangebracht.  
Water Compensatie voor verhard oppervlakte door aanleg van een waterpartij. 

Afvalwaterstromen worden mee vergist dan wel via de waterpartij geloosd op 
het oppervlaktewater. 

Natuur/Flora en Fauna Tijdelijke lokale effecten tijdens de bouw. Beperkt verlies van habitat door 
bebouwing. Toename lichtverstoring. Geen overschrijding van kritische 
depositiewaarden voor stikstofoxiden en zwaveloxide (geen NB-ergunning 
nodig). 

Lucht Geen overschrijding van de grenswaarden. 
Geur Aan de verschillende toetsings- en streefwaarden wordt voldaan. 
Geluid Aan alle richtwaarden wordt voldaan. De inrichting van Rixona blijft 

maatgevend. 
Externe veiligheid Er moet een veiligheidsafstand van 50 meter tot gevoelige bestemmingen 

worden aangehouden. Aan deze eis kan ruimschoots worden voldaan. 
Verkeer Geen significante geluidsniveaus ter plaatse van woningen van derden. Toename 

van 12 transporten per dag. Toename van het verkeer wordt acceptabel geacht. 
Voor 9 uur ’s ochtends geen transport als gevolg van de vergistingsinstallatie. 

Landschap Toename van de bouwmassa. Inpassingsmaatregelen noodzakelijk. 

 
Op grond van het uitgevoerde MER en de daarvoor uitgevoerde studies wordt geconcludeerd 
dat de milieueffecten van de oprichting en exploitatie van de vergisting installatie 
verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de referentiesituatie. Door toename van de bouwmassa is 
een goede landschappelijke inpassing noodzakelijk. Aanvullende maatregelen worden getroffen 
om de mogelijke overlast van de toename in verkeersbewegingen in te perken. 
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Landschappelijke inpassing 
De  gevolgen voor het landschap kunnen voor een groot deel teniet worden gedaan door het 
treffen van inpassingmaatregelen: het uitgangspunt is het zo compact mogelijk en loodrecht op 
de bestaande bebouwing positioneren van de installatie. Zo is er voor een symmetrische 
opstelling gekozen zodat de lijn bepaald wordt door de twee buitenste (en grootste) silo’s. De 
brijvoersilo’s zijn evenwijdig aan het hoofdgebouw en aan het eind van de compositie geplaatst 
zodat zij een beëindiging vormen van de siloreeks. De installatie is om redenen van hygiëne op 
enige afstand van de aardappelverwerkingsfabriek geplaatst. Aan de zuidkant wordt een 
notenboomgaard (insecten werend) geplant, de dijk aan de noordzijde wordt verhoogd. 
 

 
De locatie met het voorkeursmodel – 2010 

Verkeer 
In het MER is extra aandacht besteed aan het verkeerskundig aspect. Dit omdat omwonenden 
en inwoners van Den Andel de huidige situatie aan de Westervalge als onveilig ervaren. Dit met 
name in de combinatie van schoolgaande fietsers en de aan- en afvoer in de spitstijden bij 
Rixona. Ten behoeve van dit MER heeft de gemeente Eemsmond verkeerstellingen uitgevoerd 
om de verkeersintensiteit in beeld te brengen. Daarnaast is er in het akoestisch onderzoek 
onderzocht in hoeverre de toename van verkeersbewegingen leidt tot overschrijding van de 
geluidsnormen. Aanvullend heeft het buro Bugel Hajema een advies afgegeven over de 
verkeersveiligheid en de mogelijke toename daarvan als gevolg van de vergister. 
 
In het akoestisch onderzoek is geconcludeerd dat ook met de toename van het aantal 
vrachtauto’s op de Westervalge de normeringen voor het geluid niet worden overschreden. 
Bugel Hajema concludeert dat de Westervalge uit verkeerskundig oogpunt niet optimaal is, 
maar dat de komst van de vergistingsinstallatie vanuit acceptabel wordt geacht omdat het een 
relatief geringe  toename van het verkeer betreft. 
 
Om de capaciteit van de Westervalge in de spitstijden niet onnodig te belasten en de 
verkeersveiligheid op de weg niet te laten verslechteren ten opzichte van de huidige situatie 
wordt een aanvullende  maatregel doorgevoerd.  Het extra vrachtverkeer ten behoeve van de 
inrichting van Dijkstra/Witteveen wordt ’s ochtends na 9 uur ingepland zodat extra 
verkeersbewegingen in de ochtendspits worden tegen gegaan. De veiligheid voor de 
schoolgaande kinderen op de fiets blijft daarmee op het huidige niveau. 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

De maatschappen Dijksta uit Rasquert en Witteveen uit Oldenzijl hebben het voornemen om 
een vergistingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 60 kton per jaar te realiseren te 
Warffum. De realisatie is gepland op het terrein van aardappelverwerkend bedrijf Aviko/Rixona, 
verder Rixona genoemd. De installatie zal het biogas produceren uit onder andere dierlijke mest 
en reststromen van Rixona, en zal het gas leveren aan de aardappelverwerker. 
 
Om de inpassing van de installatie mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden 
aangepast. De gemeente Eemsmond is zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag voor dit plan. 
Voor de realisatie van de installatie is daarnaast een omgevingsvergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig. Hiervoor zijn de maatschappen Dijkstra en 
Witteveen initiatiefnemer en is de gemeente Eemsmond bevoegd gezag1. Een gecombineerd 
plan- en besluit- MER (milieueffectrapport) moet de besluitvorming over de inpassing en de 
vergunning van het voornemen ondersteunen. Het doel van een MER is om het milieubelang 
een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Het voorliggende rapport is het MER voor 
de op te richten biomassavergistingsinstallatie. 
 

1.2 Aanleiding voor het MER 

1.2.1 m.e.r.-wetgeving 

Voor besluiten en plannen die leiden tot ontwikkelingen met (mogelijk) belangrijke negatieve 
gevolgen voor het milieu, geldt de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage 
(MER). Op 1 april 2011 is de m.e.r.-procedure gemoderniseerd2. Sinds 1 april 2011 geldt voor de 
oprichting van vergistingsinstallaties geen m.e.r.-plicht meer. Aangezien de procedure voor de  
vergistingsinstallatie bij Rixona al ruim voor deze datum in gang was gezet, is besloten de 
procedure volgens het oude recht af te ronden.  
 

                                                            
1 Sinds het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 1 oktober 2010 ligt de 
bevoegdheid voor het verlenen van alle vereiste vergunningen bij de gemeente Eemsmond. 
2 Staatscourant 102, Besluit van 21 februari 2011 tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage en 
het Besluit omgevingsrecht (reparatie en modernisering milieueffectrapportage) 
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1.2.2 m.e.r.-wetgeving vergisting installaties  

Tot 1 april 2011 was het oprichten van een mestvergistingsinstallatie met een doorzet van meer 
dan 36.000 ton per jaar een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit3 .  
Dit betekende dat het bevoegd gezag een besluit moest nemen of er sprake was van dusdanige 
belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu en dat het opstellen van een milieueffectrapport 
(MER) noodzakelijk was. De m.e.r.-beoordelingsplicht was gekoppeld aan de aanvraag van de 
wabo-vergunning.  
Het bestemmingsplan vormt het ruimtelijk kader voor de activiteit. Omdat de activiteit niet past 
binnen de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan voor deze locatie, dient een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld te worden. Dit alles leidt er toe dat voor de vergistingsinstallatie bij 
Rixona één milieueffectrapport wordt opgesteld ten behoeve van zowel de wijziging van het 
bestemmingsplan als  de te verlenen wabo-milieuvergunning.  
 
 Op 1 juli 2010 is een wijziging van de Wet milieubeheer in werking getreden, waarmee de 
m.e.r.-procedure is aangepast. Sinds 1 juli 2010 is sprake van twee soorten m.e.r.-procedures: 
de beperkte en de uitgebreide procedure. Op dit voornemen is de uitgebreide procedure van 
toepassing aangezien het een gecombineerde procedure van een plan-m.e.r. en een besluit-
m.e.r.-procedure betreft (voor alle plan-m.e.r.-procedures geldt de uitgebreide procedure).  
 
De m.e.r.- procedure ziet er (globaal) als volgt uit: 

• schriftelijke mededeling van initiatiefnemer aan bevoegd gezag  Mededeling 
voornemen co-vergistingsinstallatie Dijkstra/Witteveen op de locatie Rixona te Warffum 
d.d. 12 juli 2010). 

• het bevoegd gezag doet openbare kennisgeving van het voornemen  de schriftelijke 
mededeling van de initiatiefnemers heeft ter inzage gelegen van 30 augustus 2010 tot 
en met 11 oktober 2010. 

• het bevoegd gezag raadpleegt adviseurs en wettelijke betrokken bestuursorganen over 
reikwijdte en detailniveau van het MER  dit is gebeurd in een gezamenlijk overleg en 
locatiebezoek op 28 september 2010 tussen initiatiefnemers, bevoegd gezag, 
klankbordgroep en Commissie voor de MER. 
Het advies is ingediend op 21 oktober en daarna overgenomen door de Raad op 13 
januari 2011. 

• mogelijkheid tot indienen zienswijzen voor een ieder over de reikwijdte en detailniveau 
van het op te stellen MER (2 december – 13 januari 2010).  

• binnen zes weken na indienen schriftelijke mededeling dient het bevoegd gezag advies 
te geven aan initiatiefnemer over de reikwijdte en detailniveau van het MER.  De 
gemeente heeft op basis van het advies van de Commissie voor de MER de reikwijdte en 
detailniveau vastgesteld (Raadsvergadering van 13 januari 2011). 

• initiatiefnemer stelt het MER en de aanvraag voor de vergunning op. 
• initiatiefnemer dient het MER in, samen met de aanvraag voor de milieuvergunning. 

                                                            
3 Het gaat om activiteit 18.2 van lijst D uit de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage 
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• het bevoegd gezag stelt de ontwerp-vergunning op en het voorontwerp-
bestemmingsplan. 

• het bevoegd gezag geeft kennis van het MER, de aanvraag, de ontwerp-vergunning en 
het voorontwerp-bestemmingsplan . 

• mogelijkheid tot indienen zienswijzen voor een ieder. 
• advies commissie voor de m.e.r. en overige wettelijke adviseurs. 
• verdere besluitvorming bestemmingsplan en Wabo-vergunning. 

 
Het bevoegd gezag voor deze m.e.r.-procedure is de gemeente Eemsmond. 
 

1.2.3 Bestemmingsplan 

De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de vergunning in het kader van de Wabo en aan de 
procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan. 
Na publicatie van het MER wordt het voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan allen 
wiens belangen eventueel geschaad kunnen worden, maar ten minste aan de rijks- en 
provinciale diensten en het waterschap. Daarnaast komt het MER samen met het 
bestemmingsplan voor een ieder ter inzage te liggen bij het gemeentehuis en op internet. Het 
MER wordt aangeboden aan de Commissie voor de m.e.r. In een toetsingsadvies geeft de 
Commissie aan of het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om de vergunning te 
verlenen en het bestemmingsplan vast te stellen. 
Na deze beoordeling kan het  bestemmingsplan worden vastgesteld nadat zij de stappen van 
publicatie, ter inzage ligging en eventuele aanpassingen heeft doorlopen. In het 
bestemmingsplan en in de vergunning moet worden gemotiveerd op welke manier rekening is 
gehouden met de uitkomsten van het MER. 
 

1.2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) 

De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan 
en aan de vergunning in het kader van de Wabo. Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. In de Wabo zijn 25 bouw-, milieu-, 
natuur- en monumentenvergunningen samengevoegd tot één omgevingsvergunning die nu in 
één keer digitaal aangevraagd kan worden. Voor het oprichten van een co-vergistingsinstallatie 
dient ook een Wabo-vergunning te worden aangevraagd omdat er onder andere sprake is van 
het bouwen van een bouwwerk en het oprichten van een inrichting. De procedure verloopt 
synchroon met de m.e.r.-procedure. De Wabo vergunning wordt aangevraagd voor het meest 
uitgebreide alternatief. Het is eenvoudiger de Wabovergunning middels een melding te wijzigen 
van een uitgebreider alternatief naar een simpeler alternatief, dan andersom.
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In onderstaande tabel zijn de verschillende stappen in de m.e.r.-procedure, de procedure voor 
de wijziging van het bestemmingsplan en de Wabo-vergunning weergegeven.   
 

stap MER/Wabo-procedure bestemmingsplan
1. Mededeling voornemen 
2. Openbare kennisgeving openbare kennisgeving
3. Raadpleging adviseurs aan de hand 

van de notitie reikwijdte en 
detailniveau 

4. Opstellen MER/Wabo-aanvraag opstellen voorontwerp-
bestemmingsplan 

5. Publicatie MER/Wabo-aanvraag ter inzage leggen voorontwerp-
bestemmingsplan ten behoeve van 
inspraak en wettelijk vooroverleg (art. 
3.1.1. Bro) 

6. Toetsingsadvies Commissie m.e.r
7.  publicatie ontwerp-bestemmingsplan 
8.  zienswijzen bestemmingsplan
9.  vaststellen bestemmingsplan
10. Evaluatie van milieueffecten 

Tabel 1 procedureverloop 

 
Het bevoegd gezag voor zowel het MER als het bestemmingsplan, als de Wabo-aanvraag is de 
gemeente Eemsmond. De provincie is een van de wettelijke adviseurs van het MER en kan een 
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven voor het milieudeel van de Wabo-aanvraag. 
Na vaststelling van het bestemmingsplan en ontvangst van de vvgb van de provincie kan de 
Wabo-vergunning voor het oprichten en in werking hebben van de co-mestvergistingsinstallatie 
door het college van de gemeente Eemsmond worden verleend. 
 

1.3 Inhoudsvereisten MER 

De inhoudelijke eisen aan het MER zijn vastgelegd in artikel 7.7 (m.e.r.-plichtige plannen) en 
artikel 7.23 (m.e.r.-plichtige besluiten) van de Wm. De inhoudsvereisten zijn opgesomd in Bijlage 
1.  
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1.4 Leeswijzer  

Dit MER is als volgt opgezet: 
• na de inleiding gaat hoofdstuk 2 in op de beleidskaders en randvoorwaarden van het 

voornemen; 
• hoofdstuk 3 gaat in op het voornemen;  
• In hoofdstuk 4 worden de alternatieven van het voornemen besproken; 
• de huidige milieusituatie wordt in hoofdstuk 5 vergeleken met de toekomstige 

milieueffecten. Waar relevant worden ook maatregelen aan de orde gesteld;   
• de leemten in kennis en de opzet van een evaluatieprogramma worden aan de orde gesteld 

in hoofdstuk 6; 
• hoofdstuk 7, bevat de conclusies die op grond van het MER kunnen worden getrokken. 
 

1.5 Organisatorische opzet  

Initiatiefnemers:  
Bedrijf:   Maatschap Dijkstra 
Contactpersoon: dhr. T. Dijkstra 
Bezoekadres:  Kievesterweg 4 
Postcode en plaats:  9955 VA Rasquert 
Telefoonnummer:  0595-422334 
E-mailadres:   Kievest@yahoo.nl 
 
Bedrijf:   Maatschap Witteveen 
Contactpersoon: dhr. B. Witteveen 
Bezoekadres:  Oldenzijlsterweg 33 
Postcode en plaats:  9986 XM Oldenzijl 
Telefoonnummer:  0595-464468 
E-mailadres:   bc.witteveen@wanadoo.nl 
 
Bevoegd gezag 
Bedrijf:   Gemeente Eemsmond 
Contactpersoon: mw. R. Uilenberg 
Postadres:  Postbus 11 
Postcode en plaats: 9980 AA Uithuizen 
Bezoekadres:  Hoofdstraat-West 1 
Postcode en plaats: 9981 AA Uithuizen 
Telefoonnummer: 0595-437 555 
Faxnummer:  0595-437666 
Internet:  www.eemsmond.nl 
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Auteur MER: 
Bedrijf:   Ekwadraat BV 
Contactpersoon: dhr.H. Westra  
Postadres:  Postbus 827 
Postcode en plaats: 8901 AA Leeuwarden 
Bezoekadres:  Legedijk 4 
Postcode en plaats: 8935 DG Leeuwarden 
Telefoonnummer: 088-4000 500 
Faxnummer:  088-4000 509 
E-Mail adres:  info@ekwadraat.com 
Internet:  www.ekwadraat.com 
KvK nummer:  010998558 (Leeuwarden) 
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2 Beleidskaders en randvoorwaarden 

 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van beleid en wetgeving die relevant is voor dit initiatief. 
Allereerst wordt beknopt het initiatief beschreven (een uitgebreide beschrijving is opgenomen  
in Hoofdstuk 3). Dan volgt een samenvatting van de diverse wetten en het beoogde doel van de 
wet. Beschreven worden de randvoorwaarden die voor de voorgenomen activiteit en de 
alternatieven uit dit kader voortvloeien en de criteria waaraan de milieueffecten getoetst zullen 
worden. Aangegeven wordt welke (milieu-)argumenten en welke planologische 
randvoorwaarden op provinciaal en gemeentelijk niveau geleid hebben tot de keuze voor 
vestiging van de vergistingsinstallatie. In Hoofdstuk 5 Milieueffecten zal per milieueffect de daar 
bijbehorende wet nader behandeld worden.   
 

 
Figuur 1 Westaanzicht Rixona met vloeivelden [Vos Ecologisch Onderzoek, maart 2011] 
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2.1 Eén of twee inrichtingen 

Aangezien sprake is van een nieuwe inrichting is een oprichtingsvergunning op grond van de 
Wabo benodigd. De Wet Milieubeheer en gerelateerde jurisprudentie geeft uitsluitsel of de 
vergistingsinstallatie onderdeel uitmaakt van de inrichting van Rixona, of dat sprake is van twee 
separate inrichtingen. Om installaties als één inrichting te beschouwen moet ingevolge art. 1.1, 
vierde lid, Wm in ieder geval sprake zijn van "tot eenzelfde onderneming of instelling behorende 
installaties". Om hiervan te kunnen spreken moeten de desbetreffende installaties onderling 
technische, organisatorische of functionele bindingen hebben. Niet alleen installaties kunnen 
één inrichting vormen in de zin van artikel 1.1, vierde lid, Wm, maar ook activiteiten, 
verschillende bedrijfsonderdelen en bedrijfsruimten.  
 
De wettelijke grenzen van bovenstaande tweede volzin van artikel 1.1 lid 4 Wm zijn niet 
eenduidig en er moet daarom aan de hand van ieder feitencomplex afzonderlijk worden 
beoordeeld of sprake is van één inrichting in de zin van artikel 1.1 lid 4 Wm. Het bestuursorgaan 
heeft met betrekking tot deze vraag geen beoordelingsvrijheid: er is sprake van één inrichting 
als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

2.1.1  Drie bindingen 

Om tot één inrichting te kunnen behoren hoeven niet alle drie de bindingen aanwezig te zijn; 
twee van de drie bindingen wordt doorgaans voldoende geacht. Voorts is de sterkte van één van 
de bindingen van belang voor de vereiste aanwezigheid van een andere bindingsvorm. Als 
tussen de installaties een bepaalde binding sterk is, dan worden minder strenge eisen aan de 
andere vorm(en) van binding gesteld. De aanwezigheid van organisatorische binding wordt 
doorgaans van groter belang geacht voor het antwoord op de vraag of de verschillende 
installaties als één inrichting moeten worden aangemerkt, dan de functionele of technische 
binding. In totaliteit bezien moet een voldoende mate van binding aanwezig zijn.  
 
a. Organisatorische binding: 
Er is sprake van organisatorische binding als de zeggenschap van de activiteiten of installaties bij 
dezelfde (rechts-) personen berust.  
 
b. Technische binding: 
Er is sprake van technische binding tussen de activiteiten of installaties als gebruik wordt 
gemaakt van algemene gemeenschappelijke voorzieningen zoals bedrijfsriolering, centrale 
afvalopslagplaats, kantoor, kantine, gas-, water- en elektriciteitsvoorzieningen.  
 
c. Functionele binding: 
Er is sprake van functionele binding indien gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van goederen, 
diensten, personeel of bedrijfsmiddelen. Ook de vraag of de onderdelen onafhankelijk van 
elkaar kunnen functioneren, blijkt van belang te zijn voor het aanwezig zijn van functionele 
binding. 
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De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) acht niet altijd dezelfde feiten 
voor dezelfde criteria van belang. De vraag of bijvoorbeeld personeel wordt uitgewisseld tussen 
verschillende bedrijven is doorgaans van belang voor het antwoord op de vraag of sprake is van 
functionele binding. Maar een enkele keer is dit feit van belang geacht voor het antwoord op de 
vraag of sprake is van organisatorische binding. Hieruit kan tevens worden afgeleid dat de drie 
bindingen niet altijd scherp van elkaar worden onderscheiden.  
 
De ABRvS toetst zelden zowel aan het eerste criterium (eenzelfde onderneming of instelling) als 
aan het criterium van de organisatorische binding. Zij gaat doorgaans wel na of één van de 
(rechts-) personen zeggenschap heeft over alle binnen de inrichting verrichte activiteiten. 
Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat als niet expliciet aan het eerste criterium wordt getoetst 
hieraan impliciet wordt getoetst, omdat de Afdeling dan vaak wel de organisatorische binding 
(de zeggenschap) beoordeelt.  
 
Nabijheid 
Ten slotte dienen de installaties/activiteiten in elkaars onmiddellijke nabijheid te zijn gelegen. 
De maximum afstand tussen de installaties mag ongeveer 450-1000 meter bedragen, waarbij de 
afstand over de weg geldt, en niet de afstand hemelsbreed. Tevens is van belang of de 
installaties/onderdelen van elkaar zijn gescheiden door een ander perceel of een (water-)weg. 
Als de onderdelen van de inrichting op dergelijke wijze van elkaar zijn gescheiden kan niet 
worden gesproken van nabijheid.  

2.1.2 Casus en conclusie 

Door Dijkstra en Witteveen wordt een vergistingsinstallatie met digestaatverwerkingsinstallatie 
opgericht met een verwerkingscapaciteit van 60kton per jaar. Deze vergistingsinstallatie heeft 
tot doel om eigen afvalstromen en die van derden te gebruiken voor de productie van gas. De 
vergistingsinstallatie wordt opgericht op het terrein van Rixona, een aardappelmeelverwerker. 
Het biogas wordt geleverd aan Rixona, hiermee kan het aardgasverbruik van Rixona worden 
teruggebracht.  
 
Zoals hiervoor aangegeven is de aanwezigheid van organisatorische binding van groter belang 
voor het antwoord op de vraag of de verschillende installaties als één inrichting moeten worden 
aangemerkt, dan de functionele of technische binding.  
 
a. Organisatorische binding: 
Met betrekking tot de vraag of er sprake is van een organisatorische binding zijn de volgende 
aspecten van belang. Rixona heeft geen zeggenschap over de vergistingsinstallatie; de 
zeggenschap over de vergistingsinstallatie berust bij Dijkstra / Witteveen. Dijkstra / Witteveen 
vragen ook zelf de vergunning gaan. Rixona investeert niet in de vergistingsinstallatie. Het gas 
wat door de vergistingsinstallatie gevormd wordt, wordt door Dijkstra / Witteveen aan Rixona 
geleverd. Gelet op het voorstaande is er, nu de zeggenschap over Rixona en de 
vergistingsinstallatie niet berust bij de zelfde rechtspersoon en er sprake is van een 
leverancier/afnemer relatie, geen organisatorische binding.  
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Nabijheid 
Er is wel sprake van nabijheid nu de vergistingsinstallatie op het bedrijventerrein van Rixona 
wordt gerealiseerd. 
 
b. Technische binding: 

De vergistingsinstallatie verwerkt eigen afvalstromen (mest, waarvan de helft afkomstig van 
Dijkstra/Witteveen en de andere helft van derden) en organische restproducten (alle vergistbare 
reststromen van Rixona, aangevuld met organische restproducten van derden). Rixona is een 
aardappelmeelverwerker; beide bedrijven hebben aparte productieprocessen en maken gebruik 
van verschillende grondstoffen. De levering van de vergistbare reststromen van Rixona 
(kwantiteit en kwaliteit) aan de vergister van Dijkstra en Witteveen wordt vastgelegd in een 
leveringscontract tussen de aardappelverwerker en de vergister. 
 
Het biogas dat door Dijkstra / Witteveen wordt geproduceerd kan op twee manieren worden 
toegepast:  

1. door het leveren van ruw biogas aan Rixona; in dit geval moeten de branders 
van de droger van Rixona enkele kleine aanpassingen ondergaan. 

2. door het opwaarderen van ruw biogas tot groen gas met aardgaskwaliteit en dit 
vervolgens in te brengen op het openbare gasnet.  Als gekozen wordt voor dit 
alternatief dan zal er een biogasopwaardeerinstallatie toegevoegd moeten 
worden en zal er waswater van Rixona aan de vergister geleverd worden.  

Aan het criterium van een technische bindig wordt voldaan: deze zullen in de vorm van 
(ondergrondse) leidingen etc. aanwezig zijn.  
 
c. Functionele binding: 
Bepalend voor de aanwezigheid van functionele bindingen is of de twee inrichtingen ook zonder 
elkaar kunnen blijven functioneren. In de vergisting installatie wordt gas geproduceerd dat 
geleverd wordt aan de aardappelverwerker. Indien Rixona dit gas niet meer wil of kan afnemen 
wordt het geleverd aan het openbare gasnet. Momenteel verbrandt Rixona aardgas in de 
drogers. Wanneer er door de vergisting installatie geen gas meer geleverd wordt kan de fabriek 
weer overschakelen op het aardgasnet. Tussen de vergister en Rixona is dus geen functionele 
binding.  
 
Gezien de afwezigheid van een organisatorische  en functionele binding  hebben we te maken 
met twee verschillende inrichtingen: de aardappelverwerker Rixona en de vergister van Dijkstra 
en Witteveen. In 
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Figuu
r 2 is de inrichtingsgrens van de vergister aangegeven. 
 
Omdat we te maken hebben met twee verschillende inrichtingen heeft dat consequenties voor 
de wijze waarom bijvoorbeeld geluid, luchtemissies en externe veiligheid in kaart gebracht en 
getoetst moeten worden. Zo dienen de vermeden en gerealiseerde CO2-emissies correct 
verdeeld te worden over beide bedrijven en zal onderzocht moeten worden of het ene bedrijf 
ontoelaatbare hinder veroorzaakt voor het andere. De cumulatieve effecten ten opzichte van de 
omgeving worden in dit MER beschreven. De onderlinge effecten op elkaars vergunning worden 
separaat beoordeeld. 
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Figuur 
2 Inrichtingsgrens vergistingsinstallatie Dijkstra en Witteveen 

 

2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking 
getreden. Met deze wet hoeft voor verschillende activiteiten als bouwen, bomen kappen, een 
weg aanleggen etc. slechts één vergunning te worden aangevraagd. Voor het oprichten van een 
co-vergistingsinstallatie dient ook een Wabo-vergunning te worden aangevraagd omdat er 
onder andere sprake is van het bouwen van een bouwwerk en het oprichten van een inrichting. 
De aanvraag voor een activiteit wordt getoetst aan het bestemmingplan. Indien strijdigheid 
wordt geconstateerd met het bestemmingsplan, dient eerst de strijdigheid opgeheven te 
worden. Dit kan bijvoorbeeld in categorieën van gevallen die zijn aangewezen bij algemene 
maatregel van bestuur. Het oprichten van een co-vergistingsinstallatie valt binnen deze 
aangewezen gevallen en het college van Burgemeester en Wethouders (hierna: college van 
B&W) kan middels een ontheffing van het bestemmingsplan de vergunning verlenen. In dit geval 
is er vanuit het bestemmingsplan geen ontheffingsmogelijkheid zodat een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld moet worden. 
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2.3 Wet ruimtelijke ordening 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is geregeld dat voor het gehele grondgebied van een 
gemeente een plan gemaakt dient te worden waarin is aangeven wat de mogelijkheden voor elk 
perceel zijn, het zogenaamde bestemmingsplan. In dit plan is voor elk perceel omschreven wat 
de functie is en welke activiteiten toegestaan zijn. Indien een voorgenomen activiteit op een 
perceel niet past binnen de functie en/of de activiteit niet is toegestaan, is sprake van 
strijdigheid met het bestemmingsplan. Deze strijdigheid kan door het gemeentebestuur worden 
opgeheven met een ontheffingsprocedure. Hiertoe kan pas besloten worden indien het initiatief 
past binnen andere randvoorwaarden, bijvoorbeeld als de initiatiefnemer kan aantonen dat de 
voorgenomen activiteit geen onevenredige hinder toebrengt aan de omgeving.  
 
Het perceel van Rixona is ingevolge het bestemmingsplan buitengebied (vastgesteld 28 juni 
2010) bestemd voor “Bedrijf-Agrarisch be/en verwerkingsbedrijf” met bepaalde 
bebouwingsbepalingen. Het oprichten van een co-vergistingsinstallatie past niet binnen de 
omschrijving en bepalingen en is daarom in strijd met het huidige bestemmingsplan. De 
gemeente Eemsmond heeft aangegeven deze strijdigheid te willen opheffen door het opstellen 
van een nieuw bestemmingsplan. Redenen dat de gemeente medewerking verleent door een 
nieuw bestemmingsplan op te stellen is omdat: 

• het voornemen past binnen het milieubeleidsplan van de gemeente Eemsmond (Rixona 
maakt gebruik van de duurzame energie uit de vergister) en er wordt gebruik gemaakt 
van reststromen;  

• het voortbestaan van Rixona wordt beter gegarandeerd (werkgelegenheid); 
• de installatie sluit aan op reeds bestaande bebouwing en kan daardoor landschappelijk 

worden ingepast (Rixona is ook een grootschalig element in de omgeving waardoor 
landschappelijke aantasting geringer is);  

• de ontsluiting is goed en de effecten zijn gering. 
 

2.4 Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 

De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (hierna; handreiking) is opgesteld als 
hulpmiddel bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai. Mede omdat niet 
altijd voorkomen kan worden dat het geluid van de industrie invloed heeft op de omgeving waar 
derden als omwonenden zich bevinden, is het noodzakelijk de geluidssituatie formeel vast te 
leggen. Het eerste instrument om hinder te voorkomen en beperken is de Wm.  
De aard van industriële bronnen is echter zo verschillend dat niet voor iedere inrichting gelijke 
voorschriften kunnen worden vastgesteld. Derhalve zal bij het stellen van voorschriften en 
beperkingen voor industrielawaai bij vergunningverlening altijd sprake zijn van maatwerk. De 
handreiking is een hulpmiddel bij dit maatwerk. In een akoestisch onderzoek wordt gekeken  
naar de gemiddelde geluidsbelasting van het initiatief over een lange periode en naar 
pieklawaai. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt naar de geluidsbelasting van de installatie in 
de dag-, avond- en nachtperiode. De vergistingsinstallatie draait 24 uur per dag, aan en afvoer 
van materialen vindt alleen overdag plaats. Ook cumulatieve geluid effecten worden in het 
akoestisch onderzoek berekend en beoordeeld. 
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2.5 Natuurbescherming- en Flora en Faunawet 

In de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) is de natuurbescherming van specifiek aangegeven 
gebieden geregeld. Internationale verplichtingen uit bijvoorbeeld de Vogel en Habitatrichtlijn 
zijn in deze Nb-wet verwerkt. Op grond van de Nb-wet worden de volgende gebieden 
aangewezen: Natura 2000, Natuurmonumenten en Wetlands. Indien initiatiefnemers een 
activiteit willen uitoefenen op een perceel zal in het kader van de Nb-wet beschreven moeten 
worden welke effecten de activiteit op de natuur heeft en op de aangewezen gebieden in het 
bijzonder. Ook moet worden aangegeven hoe eventuele schade aan de natuur gecompenseerd 
zal worden. In de nabijheid van de op te richten co-vergistingsinstallatie is geen van eerder 
genoemde natuurgebieden aanwezig.  
Op grond van de Flora- en Faunawet geldt een algemeen verbod op het verwijderen van 
beschermde plantensoorten en het beschadigen of verstoren van rust-, broed-, of 
voortplantingsplaatsen van beschermde diersoorten. Ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd 
waarin wordt beoordeeld of de bouwwerkzaamheden en reguliere werkzaamheden van de 
vergistingsinstallatie een negatief effect hebben op beschermde flora en fauna en op 
beschermde natuurgebieden, waaronder het Natura2000-gebied Waddenzee. Naast soorten die 
bijzondere bescherming genieten, geldt er een algemene zorgplicht om planten en dieren niet 
onnodig te verstoren. De aanwezige flora en fauna dienen in beeld te worden gebracht, om te 
beoordelen of tijdens de werkzaamheden verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet mogelijk overtreden worden. In het ecologisch onderzoeksrapport 
wordt tevens aangegeven hoe negatieve gevolgen kunnen worden voorkomen. 
 

2.6 Wet archeologische monumentenzorg 

De Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) is de Nederlandse uitwerking van het 
Europese Verdrag van Malta. De wet regelt hoe overheidsinstanties bij hun ruimtelijke plannen 
rekening dienen te houden met het archeologische en culturele erfgoed in de bodem. Hieronder 
wordt bijvoorbeeld verstaan; alle overblijfselen zowel in als op de bodem die inzicht verlenen 
aan de menselijke samenleving uit het verleden. Initiatiefnemers dienen aan te geven hoe zij 
omgaan met bodemverstorende ingrepen die mogelijke archeologisch waardevolle plaatsen 
verstoort. Voor de acht noordelijke gemeenten in de provincie Groningen is een gezamenlijke 
archeologische verwachtingskaart gemaakt. Ook de locatie ten behoeve van het initiatief valt 
binnen deze kaart. De verwachtingskaart dient goed worden te worden bestudeerd om te 
bezien of sprake is van een archeologisch waardevolle plaats en zo ja, welke maatregelen en 
verbodsbepalingen dan gelden. 
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2.7 Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) 

In hoofdstuk 3.3 van de NeR zijn ‘Bijzondere regelingen voor specifieke processen’ aangegeven. 
Voor co-vergistingsinstallaties is geen bijzondere regeling van toepassing. Voor de inrichting 
geldt dat dient te worden voldaan aan de algemene emissie-eisen als aangegeven in de NeR. 
 
De op- en overslag van bulkgoederen valt onder hoofdstuk 3.8 ‘Diffuse stofemissie bij open 
overslag en bewerking van stuifgevoelige stoffen’. Daarin worden richtlijnen gegeven in de vorm 
van maatregelen ter beperking van de diffuse stofemissies ten gevolge van handelingen met 
stuifgevoelige stoffen. Deze richtlijnen sluiten aan bij de indeling in de verschillende stuifklassen 
voor deze goederen. Voor niet reactieve producten wordt daarbij een klasse-indeling 
gehanteerd als aangegeven in Tabel 2. 
 
Klasse Omschrijving 
S1 Sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar 
S2 Sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar 
S3 Licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar 
S4 Licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar 
S5 Nauwelijks of niet stuifgevoelig 

Tabel 2 Klasseindeling voor stuifgevoeligheid van goederen 

In bijlage 4.6 van de NeR is voor een groot aantal, meer of minder stuifgevoelige, stoffen de 
bijbehorende stuifklasse aangegeven. De lijst is niet limitatief. Aardappelrestmateriaal 
(pureeafval) is niet als afzonderlijke product in deze lijst opgenomen. Het materiaal is te 
beschouwen als nauwelijks of niet stuifgevoelig. Rekening houdend met bovenstaande en gelet 
op het feit dat de opslag wordt afgedekt met zeil wordt geconcludeerd dat de bijdrage PM10 ( = 
fijnstof) vanwege de op- en overslag van co-producten verwaarloosbaar is. 
 
In hoofdstuk 3 van de ‘Nederlandse emissie Richtlijn lucht’ (NeR) zijn voor een aantal 
specifieke processen bijzondere regelingen aangegeven. Voor de productie van biogas is 
geen bijzondere regeling opgesteld zodat de algemene emissie-eisen van de NeR van toepassing 
zijn. Wel wordt verwezen naar de ‘Handreiking (co-)vergisting van mest’. 
Geuroverlast vanwege (co)vergistingsinstallaties kan door het toepassen van goede opslag- 
en toedieningmethoden voor mest en co-producten en goed management van de installatie 
voorkomen worden. De (BBT)maatregelen die binnen de inrichting van Dijkstra/Witteveen 
worden de toegepast voor het voorkomen van geuremissie vanwege de biogasinstallatie 
(zoals aangegeven in de handreiking (co-)vergisting van mest) worden beschreven in paragraaf 
5.6. 
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2.8 Beleidslijn Geur 

Ter voorkoming of beperking van geurhinder bestaan op dit moment geen wettelijk vastgestelde 
normen. Verwezen kan worden naar de brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer van 30 juni 1995 aan de Colleges van gedeputeerde staten van 
provincies en aan Colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten [kenmerk 
LE/LV/AJS95.16B]. In dit schrijven is de beleidslijn aangaande geurhinder vastgelegd. Deze 
beleidslijn vormt thans de basis voor het stankbeleid van het Rijk en geeft richting aan het 
stankbeleid van gemeenten en provincies. 
 
In voornoemde brief van 30 juni 1995 wordt als beleidslijn voor het te volgen stankbeleid 
het volgende aangegeven: 
- als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
- als er wel hinder is worden maatregelen op basis van het ALARA-principe afgeleid (as low as 

reasonably achievable); 
- de mate van hinder kan onder andere worden bepaald via belevingsonderzoek, 

hinderenquête, klachtenregistratie enzovoort; 
- voor bepaalde bedrijven wordt het hinderniveau middels bedrijfstakstudies bepaald; 
- de mate van hinder die nog acceptabel is wordt vastgesteld door het bevoegd 

bestuursorgaan. 
In 2005 is de Wet milieubeheer aangepast en is het begrip BBT (Beste Beschikbare Technieken) 
geïntroduceerd en het begrip ALARA uit de Wet milieubeheer gehaald. Dat betekent dat bij het 
bestrijden van geurhinder voortaan de beste beschikbare technieken moeten worden toegepast 
om een hoog beschermingsniveau te bereiken conform de Wet milieubeheer. Het begrip hoog 
beschermingsniveau uit de Wet milieubeheer is in de Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR) 
voor geurhinder gelijk gesteld aan het acceptabel hinderniveau. 
Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau geeft de NeR de hindersystematiek. Met 
behulp hiervan kan een situatie van geuroverlast worden beoordeeld. Toepassen van de 
hindersystematiek leidt tot een specifieke afweging voor een individuele situatie of tot het 
toepassen van een bijzondere regeling. In een geuronderzoek zullen de te verwachten 
geurimissieconcentraties in de (woon)omgeving worden vastgesteld. 
 

2.9 Geurbeleid provincie Groningen 

De provincie Groningen kent geen specifiek geurbeleid, maar volgt het landelijk geurbeleid. 
Het beleid bij milieuvergunningverlening is er op gericht om de geurbelasting terug 
te brengen door het nemen van BBT-maatregelen. 
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2.10 Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3)  

 
 
De bedrijven van de levensmiddelenproducent Cosun waaronder Rixona valt gebruiken aardgas 
om, via verbranding, energie op te wekken. Veel van de energie is nodig voor de verhitting of 
juist koeling van producten en voor de verdamping van water om producten te concentreren. 
Het aandeel van energie in de totale productiekosten is relatief hoog. Bovendien zorgt het 
verbruik van fossiele energie voor de uitstoot (emissie) van broeikasgassen, zoals CO2. In 2012 
worden de emissierechten voor CO2 vastgesteld voor de derde handelsperiode. De belangrijkste 
verandering is dat er minder rechten gratis worden verstrekt aan bedrijven. Daardoor wint 
energiebesparing aan belang. 
 
Energie is, naast grondstoffen, een speerpunt in het milieubeleid van Cosun. Cosun streeft naar 
vermindering van het energieverbruik en werkt aan de inzet van alternatieve energiebronnen. 
Rixona hanteert de systematiek van de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie (MJA3). Binnen 
bepaalde richtlijnen stelt het bedrijf energie efficiëntieplan op en voldoet aan de jaarlijkse 
besparingsdoelstellingen [Milieujaarverslag Cosun 2009]. Op het gebied van energiebesparing 
scoort Rixona goed, maar in de komende jaren dient een toename gerealiseerd te worden van 
het gebruik van duurzame energie. De op te richten vergistingsinstallatie vervangt circa 35% van 
het totale aardgasverbruik door hernieuwbare energie. 
 

2.11 Waterwet 

Om te kunnen voldoen aan de eisen die het waterbeheer van de toekomst aan ons land stelt, is 
op 22 december 2009 de Waterwet in werking getreden. In deze wet zijn acht oude 
waterwetten samengevoegd (Tabel 3). Dus: één wet in plaats van allemaal afzonderlijke wetten. 
Geen afzonderlijke vergunningen meer op basis van verschillende wetten, maar nog slechts één 
watervergunning. 
 
De Waterwet heeft de volgende wetten samengevoegd: 
Wet op de waterhuishouding 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Wet verontreiniging zeewater 
Grondwaterwet 
Wet droogmakerijen en indijkingen 
Wet op de waterkering 
Wet beheer rijkswaterstaatswerken (de delen van deze wet die over water gaan) 
Waterstaatswet 1900 (het deel van deze wet die over water gaat) 

Tabel 3 Samenvoeging van acht wetten in de waterwet 
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Voor o.a. het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of 
het bouwen van een steiger moet een watervergunning worden aangevraagd. In de nieuwe 
Waterwet worden echter zoveel mogelijk handelingen met algemene regels geregeld, waarbij er 
geen vergunning meer hoeft te worden aangevraagd en veelal met een melding kan worden 
volstaan.  
 
Zoals gesteld in de Waterwet dient compensatie plaats te vinden van 10% voor het realiseren 
van bebouwd/ verhard oppervlak wanneer dit meer bedraagt dan 750 m2. Bij de 
vergistingsinstallatie is een waterpartij voorzien voor  waterberging (vasthouden hemelwater) 
alvorens het in de bodem wordt geïnfiltreerd dan wel over stroomt naar openbaar 
oppervlaktewater.  
 

2.12 Verordening dierlijke bijproducten 

Voor een installatie voor mestvergisting of co-vergisting van mest is een erkenning nodig op 
grond van de Europese verordening voor dierlijke bijproducten (momenteel nr. 2003/2003; 
vanaf 4 maart 2011 is dat de Verordening (EG) nr. 1069/2009) en de doorvertaling daarvan in 
hoofdstuk VIIa van de Gezondsheids- en welzijnswet voor dieren. Een toelichting hierop is te 
vinden in het informatieblad Co-vergisting en de Dierlijke bijproducten verordening van de VWA 
(augustus 2009). Co-vergisters van mest kunnen drie grondstofstromen gebruiken: 
- dierlijke bijproducten; 
- dierlijke mest; 
- plantaardige bijproducten. 
 
Vanwege de veterinaire risico’s geeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) erkenningen af aan 
biovergisters die met dierlijke bijproducten werken. VWA-erkende biovergisters passen altijd 
een hittebehandeling (pasteurisatiestap van minimaal 60 minuten bij minimaal 70 °C) toe, 
waardoor eventueel aanwezige ziektekiemen worden uitgeschakeld.  
 
Bedrijven die alleen mest en plantaardige bijproducten verwerken worden niet door de VWA 
gekeurd, omdat hiervoor in veterinair opzicht geen noodzaak is. Een hittebehandeling is niet 
vereist. Dit geldt ook voor de installatie van Dijkstra en Witteveen waarvan het digestaat in 
Nederland volgens de Meststoffenwet 1977 als meststof mag worden verkocht, maar alleen als 
de vergiste plantaardige bijproducten voorkomen op de zogeheten positieve lijst van co-
vergistingsmaterialen van de ministeries van LNV en VROM. Deze positieve lijst wordt op 
internet gepubliceerd door AgentschapNL en wordt regelmatig geactualiseerd. Op dit moment 
staan op deze lijst zowel aardappelknollen, als protomylasse en primair aardappelzetmeelslib - 
bijproducten van de zetmeelindustrie (zie Bijlage 4). 
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2.13 Handreiking (Co-)vergisting van mest 

In april 2005 is er voor de vergunningverlening een Handreiking (co-)vergisting van mest 
uitgebracht. Deze handreiking is primair bedoeld voor vergunningverleners bij gemeenten, 
provincies en waterschappen die aanvragen voor bouw-, milieu- en waterwetvergunningen 
beoordelen. Daarnaast biedt deze handreiking ook waardevolle informatie voor ondernemers 
die het oprichten van een vergistingsinstallatie overwegen. De handreiking is alleen van 
toepassing op (co-)vergistingsinstallaties voor mest. De handreiking is geen wet. Gemotiveerd 
afwijken van de handreiking is mogelijk om maatwerk te bieden. In deze handreiking wordt 
verwezen naar wetten en wettelijke bepalingen die uiteraard wel rechtstreeks het juridische 
kader bepalen.  De initiatiefnemers gebruiken de handreiking als leidraad bij het ontwerp van de 
vergister; de gemeente gebruikt de leidraad bij het beoordelen van de vergunningaanvraag. 
 

2.14 Meststoffenwet 

Als digestaat – het residu dat overblijft na mest- of co-vergisting – wordt toegepast als meststof, 
dan geldt de Meststoffenwet. Volgens de uitvoeringsbepalingen van deze wet mag mest met 
maximaal 50 gewichtsprocenten andersoortig materiaal worden co-vergist. Ook worden eisen 
gesteld aan de aard van het te co-vergisten materiaal. Alleen producten van de zogenaamde 
‘positieve lijst’ komen daarvoor in aanmerking. De positieve lijst is opgenomen in bijlage Aa van 
de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, onder IV, ‘Eindproducten van bewerkingsprocédés die 
als meststoffen kunnen worden verhandeld’ [VWA, Infoblad 82 augustus 2009]. 
 
 (Co-)vergiste mest is onder voorwaarden een (dierlijke) meststof. De uitvoeringsbepalingen van 
de Meststoffenwet schrijven voor in welke periode, op welke grondsoort en op welke manier 
verschillende soorten meststoffen mogen worden toegepast. Deze regels beschermen het 
milieu tegen de schadelijke effecten van de mineralen in meststoffen. In de  
vergistingsinstallatie zal 50% dierlijke mest en 50% andersoortig organisch materiaal worden 
vergist. Alleen producten afkomstig van de  positieve lijst zullen worden vergist en het digestaat 
is bestemd voor toepassing als meststof. 
 

2.15 Besluit en Regeling externe veiligheid inrichtingen (Bevi en Revi) 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen 
(Revi) zijn ontworpen voor het waarborgen van de veiligheid van mensen in de omgeving  van 
een inrichting. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor 
personen. Gedacht kan worden aan bedrijven als tankstations en bedrijven met een 
ammoniakkoelinstallatie. Het besluit bevat eisen voor het  plaatsgebonden risico (PR) en stelt 
regels voor het groepsrisico (GR). Het besluit verplicht gemeenten en provincie bij het verlenen 
van Wabo-vergunningen en het maken van het bestemmingsplan om rekening te houden met 
de veiligheid. In het Revi staan regels over veiligheidsafstanden en de berekeningen voor het PR 
en GR. Op grond van het Bevi zijn in de Revi voor bepaalde bedrijven vaste veiligheidsafstanden 
opgenomen.  
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De co-vergistingsactiviteit valt niet onder het Bevi: er worden binnen de inrichting geen 
gevaarlijke stoffen opgeslagen. Het Bevi is wel van toepassing als het biogas giftig is en de 
gasopslagcapaciteit meer dan 1000 liter (1 m3) biogas bedraagt. Er is sprake van giftig biogas als 
het H2S gehalte groter is dan 1 %; dit kan het geval zijn bij installaties met een 
gasopslagcapaciteit van 4000 m3 of groter. De vergistingsinstallatie van Dijkstra en Witteveen 
krijgt een gasopslagcapaciteit van 2600 m3 en valt daarmee ruim onder de drempelwaarde. Het 
Bevi is niet van toepassing en het Revi hoeft daarmee ook niet betrokken te worden. 
Desondanks heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ten aanzien van 
externe veiligheidsrisico’s van mestvergistingsinstallaties, en in het bijzonder de opslag van 
biogas, een afstandentabel opgesteld (zie volgende paragraaf en 5.8).  
 

2.16 Risico’s van mestverwerking installaties RIVM 

Het RIVM heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de risico’s voor de externe veiligheid 
uitgevoerd bij grootschalige productie van biogas uit mest. Dit is verwoord in het document 
“Veiligheid grootschalige productie van biogas”. Grootschalige productie van biogas uit mest kan 
veiligheidsrisico’s met zich meebrengen voor personeel en omwonenden. Bekend is dat biogas 
een mengsel van gassen is met brandbare eigenschappen door de aanwezigheid van methaan. 
Minder bekend zijn de giftige eigenschappen van het biogas zoals een hoog 
zwavelwaterstofgehalte. Bij co-vergisting wordt de mest aangevuld met organische materialen 
(co-producten). Vanwege het risico van een hoog zwavelwaterstofgehalte is het belangrijk dat 
deze co-producten niet te veel zwavel bevatten. Als dat toch het geval is, moet het teveel aan 
zwavelwaterstof verantwoord worden verwijderd. De trend is dat biogasinstallaties steeds 
groter worden en de installaties ingewikkelder. Hierdoor worden ook de risico’s groter. Het 
RIVM-onderzoek geeft aanbevelingen om de risico’s voor de externe veiligheid te beheersen. 
Navolging van de door het RIVM opgestelde afstandentabel is een van de aanbevelingen. In de 
vergistingsinstallatie van Dijkstra en Witteveen wordt mest aangevuld met organische co-
producten.  
 

2.17 Provinciaal omgevingsplan  

Het Provinciaal omgevingsplan (POP) is een beleidsnotitie die de provincie eens in de vier jaar 
maakt. Het is een nota die de fysieke leefomgeving over het gehele grondgebied van de 
provincie met elkaar verbindt. Thema’s die, soms in regioverband, in de notitie onder andere 
naar voren komen zijn wonen, werken, natuur, water, milieu, verkeer en vervoer.  
Bij het POP wordt ook een verordening vastgesteld met regels en instructies voor de 
gemeentebesturen. Hierin worden thema’s behandeld van provinciaal belang die gemeenten 
over dienen te nemen in hun eigen beleidsplannen. Voor de regio Waddenzee, Eems en Dollard 
wordt van belang geacht dat de openheid en grootschaligheid van het landschap een van de 
kernkwaliteiten is. Om dit te waarborgen dient zuinig omgesprongen te worden met de 
beschikbare ruimte en waar mogelijk dienen koppelingen gezocht te worden tussen bestaande 
en nieuwe activiteiten. Dit komt nadrukkelijk naar voren in de Provinciale verordening welke 
gemeentes verplicht de in de verordening genoemde regels op te nemen in hun 
bestemmingsplannen. Het oprichten van de co-vergistingsinstallatie kan gezien de beschikbare 
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ruimte op het perceel van Rixona zonder uitbreiding van het (bedrijven)terrein gerealiseerd 
worden. 
 
In de provinciale omgevingsverordening worden installaties ten behoeve van biomassavergisting 
of ten behoeve van mestvergisting anders dan op bedrijventerreinen en in de bijlage bij de 
verordening aangegeven gebieden, uitgesloten. Daarnaast is een biomassavergistingsinstallatie 
of mestvergistingsinstallatie op nader door GS aan te wijzen locaties toegestaan.  
 
Voor het oprichten van de co-vergistingsinstallatie op de locatie Rixona heeft de provincie 
medewerking toegezegd voor een vergister met een omvang van 60.000 ton op jaarbasis die 
gevoed wordt met door initiatiefnemers aan te leveren grondstoffen (15.000 ton mest en 
15.000 ton co-producten) en het uitgangspunt dat minimaal 50% van de grondstoffen vanaf de 
bedrijven van initiatiefnemers moeten worden aangeleverd. In dat geval betreft het een 
installatie van het niveau van "agrarische vergisting" bij een niet-agrarisch bedrijf. Op zich is dit 
in strijd met artikel 4.19 van de Omgevingsverordening. Om het verzoek in te kunnen willigen zal 
gebruik moeten worden gemaakt van de algemene ontheffingsmogelijkheid genoemd in artikel 
1.2 van de Omgevingsverordening. Omdat de Provincie productie van hernieuwbare energie en 
behoud van bedrijvigheid wil bevorderen is de Provincie  bereid om zo'n ontheffing te verlenen.  
 

2.18 Gemeentelijk beleid 

Het gemeentelijk beleid is neergelegd in het bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast heeft 
een gemeentebestuur de mogelijkheid om op verschillende thema’s beleidsnotities te schrijven. 
De onderwerpen van deze beleidsnotities zijn vrij en worden door het bestuur zelf gekozen. Het 
milieubeleidsplan van de gemeente Eemsmond is zo’n beleidsnotitie.  
 
In het milieubeleidsplan 2008-2012 van de gemeente Eemsmond staat dat zich in het 
buitengebied een aantal belangrijke ontwikkelingen voordoen. Een voorbeeld hiervan is dat 
boeren ruimte nodig hebben voor verdere agrarische ontwikkeling. Gezocht wordt naar de 
mogelijkheden voor installaties voor alternatieve energie-opwekking, zoals metsvergistings-
installaties. De gemeente Eemsmond wil in de beleidsperiode 2008 – 2012 onder andere 
bereiken: afname van het gebruik van energie en toename van de toepassing van duurzame 
energie. 
 
Op basis van het bestemmingsplan Buitengebied is de vergister niet toegestaan. De gemeente 
wil in dit concrete geval meewerken om eerdergenoemde redenen (paragraaf 2.3). Daarom 
wordt speciaal voor de realisering van deze vergister een bestemmingsplan wijziging 
doorgevoerd. Het opstellen van een bestemmingsplan is geregeld in de Wro. 
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3 Voornemen  

3.1 Beschrijving van het voornemen 

De twee maatschappen Dijkstra uit Rasquert en Witteveen uit Oldenzijl hebben in 2007 het 
initiatief genomen voor de oprichting van een biomassavergistingsinstallatie op het terrein van 
aardappelverwerker Rixona in Warffum. De op te richten vergistingsinstallatie heeft tot doel om 
eigen afvalstromen (mest) en die van derden aan te wenden voor de productie van gas. Hiermee 
kan het aardgasverbruik van Rixona worden teruggebracht.  
 
Het voornemen betreft de realisatie van een co-vergistingsinstallatie bij Rixona in Warffum met 
een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 60.000 ton vergistingproducten.  

3.1.1 Onderbouwing locatiekeuze Rixona 

Het initiatief vindt plaats op het terrein van aardappelverwerkingsbedrijf Rixona in Warffum. 
Voor deze locatie is gekozen vanwege het symbiotische karakter die deze twee inrichtingen ten 
opzichte van elkaar hebben. Dit uit zich in het volgende. 

• De vergistingsinstallatie levert biogas aan Rixona. Het geproduceerde biogas kan met 
enkele kleine aanpassingen aan de branders direct in het drogingsproces worden 
toegevoegd. 

• Rixona produceert volcontinue (m.u.v. 2 weken stilstand rond de kerst i.v.m. 
onderhoud). Dit sluit aan op het continue biogasproducerende karakter van de 
vergistingsinstallatie; 

• De restwarmte die vrijkomt bij de productie van aardappelpoeder kan door de vergister  
worden afgenomen voor verwarming van de vergister. Dit bespaart energie en kosten 
ten behoeve van de vergister.  

• Wanneer het biogas opgewaardeerd moet worden tot groen gas is een wassingsproces 
nodig. Rixona kan dit proceswater volgens de benodigde kwaliteitseisen leveren vanuit 
de eigen waterzuivering. 

• De restproducten uit het productieproces van Rixona zijn geschikt voor toevoeging aan  
de vergistingsinstallatie. Hierdoor wordt het aantal verkeersbewegingen verminderd. 
Immers, de co-producten  hoeven niet te worden aangevoerd bij de vergister plus de 
restproducten van Rixona hoeven niet naar elders afgevoerd te worden. 

• Rixona heeft de beschikking over een bij het initiatief  passend terrein. Daarnaast kan 
voor de inrichting gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van Rixona zoals 
infrastructuur en een weegbrug. 

 



 
 

 

Project 100261 
Ekwadraat 

PlanMER Dijkstra-Witteveen, Warffum 37/113 

 

3.1.2 Onderbouwing van het initiatief  

De maatschappen Dijkstra en Witteveen willen de door hun vee geproduceerde mest inzetten 
voor de productie van duurzame energie en daarmee ook een verbeterd mestproduct 
(digestaat) leveren. Rixona maakt hoogwaardige aardappelpoeder dat als grondstof wordt 
verwerkt in de voedingsmiddelenindustrie. Hierbij is veel energie nodig in de vorm van warmte 
(15 milj m3 gas/jaar)  en elektriciteit ( 15 milj kWh/jaar). Rixona, grootverbruiker van energie, wil 
graag haar energiebehoefte op een duurzame manier invullen en het biogas afnemen voor een 
van haar productielijnen. 

3.1.3 Energie 

Op lange termijn stijgen de energiekosten en fossiele energiebronnen zullen op den duur 
uitgeput raken. Daarnaast is sprake van opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2 mede 
afkomstig van fossiele energiebronnen. De maatschappij wordt dus uitgedaagd om op zoek te 
gaan naar oneindige of hernieuwbare energiebronnen met een korte CO2 kringloop. 
Biomassavergisting of co-mestvergisting wordt gezien als een duurzame methode voor de 
opwekking van energie omdat dit een korte CO2 kringloop kent.  
 
Het initiatief sluit aan op de doelstellingen op het gebied van duurzame energievoorziening van 
zowel het Rijk, de provincie Groningen als de gemeente Eemsmond. Door de levering van 
biogas/groen gas aan Rixona kan de vergistingsinstallatie voorzien in een groot gedeelte van de 
energievraag van de aardappelverwerker. Het aandeel fossiele energie in het totale 
energieverbruik zal hierdoor dalen. De inspanning die Rixona dient te leveren om te komen tot 
het gebruik van minder fossiele brandstoffen komt voort uit de Meerjarenafspraak energie-
efficiency (MJA3). In deze MJA3 is als doel gesteld dat een gedeelte van de energievraag van 
hernieuwbare energiebronnen dient te komen. Op het gebied van energiebesparing scoort 
Rixona goed, maar in de komende jaren dient een toename gerealiseerd te worden van het 
gebruik van duurzame energie. De op te richten vergistingsinstallatie vervangt circa 35% van het 
totale aardgasverbruik door hernieuwbare energie. 

3.1.4 Bedrijvigheid op platteland 

De realisatie van een co-vergistingsinstallatie betekent dat een nieuwe tak wordt toegevoegd 
aan de bestaande bedrijven van de maatschappen Witteveen en Dijkstra. Door de verbreding 
van bedrijfsactiviteiten worden de bedrijven minder kwetsbaar voor conjunctuurbewegingen 
van de economie op veeteelt- en akkerbouwspecifiekgebied. Vergisten van mest is een 
eenvoudige manier om toegevoegde waarde te realiseren voor het product. Vergiste mest 
(digestaat) is een evenwichtig product dat prima be- en verwerkt kan worden waardoor het 
beter afgezet kan worden. 
De vergistingsinstallatie biedt plaats aan circa 0,3 fte-arbeidsplaatsen (operator) en indirect 3 fte 
(onderhoud, schoonmaak, etc.). 
 
Rixona is in 1926 begonnen vanuit een boerderij en heeft zich steeds meer uitgebreid. In 1985 is 
het bedrijf verkocht aan Aviko en in 2002 onderdeel geworden van Royal Cosun. Rixona heeft 
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naast de locatie in Warffum een aardappelgranulaat fabriek in Venray. De vestiging in Warffum 
heeft te maken met het feit dat als het haar bestaansrecht wil behouden, het een lagere 
kostprijs moet blijven genereren t.o.v. het bedrijf in Venray. De helft van de kostprijs bestaat uit 
grondstofkosten, een kwart van de kosten houdt verband met de energieconsumptie waarin de 
aardgascomponent het zwaarste aandeel is. Binnen het moederbedrijf is er de overtuiging dat 
duurzame energie niet alleen bijdraagt aan tegengaan van het broeikaseffect maar op termijn 
ook leidt tot een lagere kostprijs. De vestiging Warffum wil graag de concurrentie aangaan met 
Venray en haar productieproces  verduurzamen. 
 

3.1.5 Mest 

Groningen is van oudsher een akkerbouwgebied met een mesttekort. Grote hoeveelheden  
dierlijke mest of kunstmest worden van elders (zuid Nederland) aangevoerd. Door de 
aangevoerde mest eerst door een vergister te laten gaan,  kan de energie er uitgehaald worden  
en kan het eindproduct digestaat (een verbeterd mestproduct) alsnog op het land worden 
uitgereden. De  eigenschappen van digestaat maken dat het onder andere gebruikt kan worden 
voor precisielandbouw. Met de productie van digestaat als restproduct ontstaan er voor de 
maatschappen nieuwe afzetmarkten. 
 
De maatschappen Dijkstra (melkvee) en Witteveen (gemengd bedrijf) hoeven zelf geen mest aan 
te voeren. Zij rijden de mest op eigen land uit. 
 

3.1.6 Onderbouwing capaciteit 

Rixona in Warffum heeft drie productielijnen die afzonderlijk van elkaar aangestuurd worden. 
Wanneer één productielijn volledig overschakelt op biogas, kunnen de branders van deze lijn 
volledig ingericht worden op biogas waardoor het biogas niet onnodig (met energieverlies) 
opgewerkt hoeft te worden naar aardgaskwaliteit. Om deze productielijn over te schakelen op 
biogas is 8 miljoen m3 biogas benodigd. Overschakeling van deze productielijn op aardgas 
betekent dat Rixona 35% van haar gasverbruik duurzaam kan invullen. 
 
Rixona heeft aangegeven minimaal één productielijn over te willen zetten op duurzame energie. 
Minder is daarin niet mogelijk omdat de branders per productielijn aangepast moeten worden. 
Om die biogasproductie met een stabiele en beheersbare installatie te behalen dient de 
vergister een capaciteit te hebben van 60.000 ton vergistingproducten per jaar. 
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3.2 Proces co-vergisting 

3.2.1 Energieleverend biologisch proces 

Biogas Vergisting is een biologisch proces waarbij organische stoffen met behulp van micro-
organismen worden omgezet in gassen als methaan (CH4), koolstofdioxide (CO2) en een aantal 
restproducten als waterstofsulfide (H2S), ammoniak (NH3) en waterdamp (H2O). Bij het vergisten 
van de juiste grondstoffen wordt biogas gecreëerd.  
 
Co-vergisting Bij co-vergisting worden meerdere grondstoffen tegelijk tot gisting gebracht 
waarbij minimaal de helft van de vergiste producten uit mest bestaat. De andere helft bestaat 
uit andere organische producten (co-producten genaamd). Welke organische producten als co-
product mogen worden toegevoegd staat op de door het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie (ELI) goedgekeurde lijst voor co-producten, de zogenaamde bijlage Aa. 
Voor een overzicht van de hierop voorkomende producten wordt verwezen naar zie Bijlage 4.  
 
Biogas kan op verschillende manieren worden toegepast, bijvoorbeeld in verbrandingsmotoren. 
Het biogas kan na ontvochtiging en ontzwaveling (H2S verwijdering) direct door de afnemer in 
het productieproces worden gebruikt of met enige aanpassing (opwaarderen) rechtstreeks in 
het aardgasnet worden geïnjecteerd. Via een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) kan het 
biogas ook worden omgezet in elektriciteit en warmte. 
 
Voornemen Het is de bedoeling om het geproduceerde gas rechtstreeks te toe te voegen aan 
de drogers  van Rixona. De installatie die nu de energievoorziening verzorgt binnen Rixona draait 
op aardgas. Deze installatie kan na enige aanpassingen geschikt worden gemaakt voor de 
verbranding van biogas. De input van  60.000 ton per jaar aan vergistingmateriaal resulteert in 
een biogasproductie van circa 8 miljoen m3. Hiermee voorziet de vergistingsinstallatie in een 
besparing van 35% in de aardgasbehoefte van Rixona. 
 
De restwarmte die vrijkomt bij het aardappelverwerkende productieproces kan worden 
geleverd aan de vergistingsinstallatie. De warmte zal gebruikt worden als onderdeel van het 
vergistingproces, namelijk voor het warm houden van de vergistingsinstallatie.  
 
Digestaat Naast de vorming van biogas blijft er bij het vergistingproces ook een 
restproduct over, dit wordt het digestaat genoemd. Het digestaat wordt gebruikt als meststof in 
de landbouw. Met het terugbrengen van het digestaat als meststof op gras- of bouwland is de 
kringloop bij het vergistingproces gesloten. In onderstaande Figuur 3 is deze kringloop 
schematisch weergegeven. 
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Figuur 3 De vergister als onderdeel van de kringloop 

 
Het achtergebleven digestaat kan na productie van biogas verder worden verwerkt. Scheiding 
van digestaat resulteert in een dikke en een dunne fractie, welke beide een andere 
toegeschreven werking hebben. Na  scheiding van het digestaat in een dikke en dunne fractie 
kunnen beiden verder worden verwerkt. De verwerking van de dikke en dunne fractie maakt 
geen onderdeel uit van het voornemen.  

3.2.2 Werkwijze biomassavergisting 

In 8 stappen wordt het proces nader beschreven van aanvoer van producten tot het 
eindproduct: 

1. Ontvangen, opslag van mest en co-producten; 
2. Intern transport van mest en co-product; 
3. Het vergisten van het substraat; 
4. Opslag in navergister; 
5. Digestaatscheider; 
6. Reiniging van biogas; 
7. Opwaarderen biogas/WKK (‘s); 
8. Noodfakkel. 

 
1) Ontvangst en opslag van diverse mestsoorten en co-producten 
De mest en 50% van de co-producten worden per vrachtwagen aangevoerd. De overige 50% van 
de restproducten bestaat uit producten van Rixona en zullen niet per vrachtwagen aangevoerd 
hoeven worden. De mest bestaat voor 50% uit runderdrijfmest van de twee initiatiefnemers, de 
overige mest, rundvee- en/of varkensmest wordt aangetrokken van derden. Om een 
gelijkmatige aanvoer en kwaliteit te kunnen waarborgen van de mest en co-producten, zullen 
contracten worden afgesloten met een mestleverancier en een leverancier voor co-producten. 
De mest wordt opgeslagen in de opslagtank. De vloeibare co-producten worden opgeslagen in 
een van de drie brijvoersilo’s. De vloeibare co-producten staan allen op Bijlage Aa welke is  
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goedgekeurd door het ministerie van ELI (zie bijlage 4). Eventuele vaste co-producten worden 
onder plastic afgedekt opgeslagen in een van de drie sleufsilo’s. 
  
2) Voorbewerking van mest en co-product en transport 
De mest uit de opslag wordt samen met de co-producten (max. 50 %) in de vergisters gebracht. 
Deze vloeibare mest en de co-producten 
worden via ondergrondse leidingen in de 
vergisters gebracht. De vaste co-producten 
worden door middel van een shovel vanuit de 
opslagruimte naar het toevoersysteem 
gebracht. Vervolgens brengt het vaste 
toevoersysteem het in de vergisters.   
 
3) Het vergisten van het substraat 
De twee vergisters krijgen dezelfde 
samenstelling van mest met co-producten, 
deze mix wordt substraat genoemd. De 
verblijftijd van het substraat in de vergisters ligt tussen de 35 en 40 dagen. Boven de vergisters 
en navergister zijn de biogasopslagen aanwezig. Boven de vergisters kan 800 m3 gas worden 
opgeslagen (in totaal dus 1600m3); boven de navergister 1000m3. Een van de elementen welke 
het biogas verontreinigt is zwavelwaterstof. Het zwavelwaterstof wat zich in het biogas bevindt 
wordt op biologische wijze in de vergister verwijderd. Door het bijmengen van (buiten)lucht in 
de bovenzijde van de vergister, ontstaat een biogasmengsel met enkele procenten zuurstof.  
Het gehalte aan zuurstof is dusdanig laag dat geen brandbaar en geen explosief mengsel kan 
ontstaan. Het zwavelwaterstof gaat een reactie aan met de zuurstof waardoor het ontleed 
wordt in waterstof en zwaveldeeltjes. Door het gewicht van de zwaveldeeltjes vallen deze weer 
terug in de vergisters en worden weer opgenomen door het digestaat. De ontstane waterstof 
wordt opgenomen in het biogas en later in het proces verwijderd (ontvochtigen). Het in de 
gasruimte van de vergister resterende biogas wordt opgenomen en via ondergrondse 
pijpleidingen naar de gascompressoren van het technische gebouw geleid. Binnen de 
ondergrondse leidingen condenseert een deel van het vocht dat zich in het biogas bevindt, en 
wordt verzameld in de condensaatschacht met waterreservoir die bij de module hoort. De 
afzonderlijke vergisters worden als zogenaamde doorloopreactoren gebruikt, dat betekent dat 
het peil in iedere vergister constant blijft. Dit wordt door een overloopleiding met 
onderdompeling tussen de vergister en de digestaatopslag uitgevoerd. Via de kijkvensters in de 
wand van de vergisters is het proces goed te volgen. 
 
Het biogas wordt na ontvochtiging  direct naar de drogers van de afnemer (Rixona) of naar de 
gasreiniginginstallatie (zie 7) geleid. In dit project is geen sprake van WKK’s.   
 

Figuur 4 Vergisters en brijvoersilo (Ekwadraat) 
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4) Opslag in de navergister 
De navergister wordt vanaf de onderzijde gevuld. Het digestaat stabiliseert en koelt af in de 
navergister. Tijdens het stabiliseren komt er nog steeds biogas vrij wat wordt opgevangen op 
dezelfde wijze als bij de hoofdvergister. 
 
5) Digestaatscheiding 
Na een verblijftijd van circa 50 dagen wordt het digestaat naar de twee digestaatscheiders 
geleid. Daar wordt het gescheiden in twee fracties, een dikke en een dunne fractie. Met name 
de vezelachtige organische stof en fosfaat hopen zich op in de dikke fractie. Bij scheiding van het 
digestaat vindt een verandering van samenstelling plaats van mineralen die zich in de mest 
bevinden. Het fosfaat bindt zich aan de organische stof in de dikke fractie, tot 65%, terwijl de 
dunne fractie voornamelijk uit 65% stikstof bestaat. Na scheiding kunnen de fracties 
nauwkeuriger worden toegepast. Ook kan na scheiding gekozen worden voor verdere 
bewerking. 
De dunne fractie wordt opgeslagen in de naopslag. De dikke fractie wordt gelijk opgeslagen in 
containerbakken welke direct onder de digestaatscheiders staan opgesteld. Deze 
containerbakken worden door vrachtwagens afgevoerd.   
 
6)  Gasreiniging 
Het biogas wordt door middel van de gascompressor, die zich in de technische ruimte bevindt, 
uit de reservoirs naar de gasverwerking gevoerd en de zich daarin bevindende kooldioxide 
wordt door een reiniging met hogedrukwater gescheiden, zie ook paragraaf 3.2.2. De bij het 
wassen gescheiden CO2 wordt, na een behandeling van afvoerlucht in verband met resterende 
schadelijke gassen, in de atmosfeer afgevoerd.  
 
7) Opwaarderen biogas  
In de meest ideale situatie kan het geproduceerde biogas gelijk worden getransporteerd naar 
Rixona. Daar zal het binnen de inrichting van de fabriek worden toegepast in de daar al 
aanwezige drogers.  
 
Indien het biogas niet direct door de drogers kan worden benut (zie 3.4) dan zal het gas worden 
opgewaardeerd (het heet dan groen gas) en worden toegevoegd aan het openbare gasnet. In 
paragraaf 4.5 wordt beschreven hoe opwaardering plaatsvindt). Om het geproduceerde groen 
gas op het door de netbeheerder vereiste verbrandingsvermogen te brengen wordt de druk 
verhoogd. Het op aardgaskwaliteit gebrachte groen gas wordt vervolgens in het reguliere 
aardgasnet gebracht waarna het door Rixona zal worden ingekocht.  
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Figuur 5  Impressie loods - technische ruimte met opwaardeerinstallatie voor biogas naar groen gas. 

 
8) Noodfakkel 
Zodra er geen biogas meer kan worden afgevoerd, opgewerkt of bij andere storingen, wordt een 
noodfakkel ingezet. Voor de inrichting is het van belang om te registreren waarom biogas wordt 
afgefakkeld. Het aanslaan van de noodfakkel betekent dat er iets in het proces is wat niet naar 
behoren werkt. Voor het bedrijfsproces is het van belang om te weten of, wanneer, hoe vaak en 
vooral waarom gas afgefakkeld wordt zodat men actie kan ondernemen. Registratie wordt vaak 
opgenomen als voorschrift in de milieuvergunning. De registratie zal plaatsvinden via een 
logboek. Indien er een calamiteit is waardoor het transport naar Rixona of de biogas 
opwaardeerinstallatie niet functioneert wordt middels een storingsdienst binnen 24 uur 
gereageerd op de storing.  Hiervoor wordt een onderhoudscontract afgesloten; in 95% van de 
gevallen kan de storing dan worden verholpen. 
 
Op gepland onderhoud en de twee weken durende kerstvakantie (waarin de bedrijfsprocessen 
van Rixona stilliggen wegens onderhoud) wordt geanticipeerd: de invoer in de vergister zal 
worden afgebouwd zodat er een minimum aan biogas wordt geproduceerd. Een bepaalde 
hoeveelheid biogas is tijdens de vakantie benodigd omdat de stoomketel van Rixona ook tijdens 
de vakantie op druk gehouden moet worden. Er dient te allen tijde een kleine hoeveelheid verse 
biomassa aanwezig te zijn en aangevoerd te worden om de in de vergister aanwezige bacteriën 
in leven te houden. Indien geen verse biomassa wordt toegevoegd zal het digestaat welke zich 
op dat moment in de vergistingsinstallatie bevindt naar verloop van tijd ‘uitgegist’ zijn en geen 
biogas meer produceren. 
 
Ook op het moment dat zich een storing of andere calamiteit voordoet, zal de invoer van 
producten onmiddellijk worden geminimaliseerd.   
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3.3 Opbouw installatie 

Uitgangspunten voor het ontwerp van de vergistingsinstallatie zijn: 
• Vergisting van mest en co-producten; totaal 60.000 ton per jaar; 
• Verwerkingscapaciteit 165 ton/dag; 
• Opslagcapaciteit voor 210 m³  vloeibare co-producten; 
• Opslagcapaciteit voor 1.000 m³ onvergiste (verse) mest; 
• Digestaatscheiding in een vast en een vloeibaar deel; 
• Opslagcapaciteit van 11.000 m³ voor digestaat;  
• Opslagcapaciteit van 60m³ in de vorm van containers voor het vaste deel. 
 
Voor de opstelling van deze onderdelen wordt verwezen naar bijlage 2. 
 
Voor een co-vergistingsinstallatie met een doorvoercapaciteit van 60.000 ton/jaar dienen de 
volgende installaties en opslagruimten te worden gerealiseerd: 
 
 Aantal Doorsnede Maximale 

hoogte 
Inhoud 

Vooropslag 
(opslag mest) 

1 15 m 10 m 1.000 m³ 

brijvoersilo’s 
(opslag vloeibare co-substraten) 

3 10 m 210 m³   

sleufsilo’s  
(opslag vaste co-producten) 

3 3 silo’s: 5x15 m
1 silo: 25x 30 

3 m 2925 m3 

vergisters 2 23 m 10 m 2400 m3 
navergister 1 26 m 12 m 3450 m3 
na-opslag silo (voor digestaat) 2 34 m 12 m 5560 m3/silo 
loods met een technische ruimte  1 - 9 m*  

Tabel 4 Benodigde installaties en opslagruimten vergistingsproces 
* goothoogte = 5 m 

 

Figuur 6 Vooraanzicht  en doorsnede vergister  doorsnede 23 m
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Figuur 7 Vooraanzicht en doorsnede navergister doorsnede 26 m 

 

3.4 Twee alternatieven, levering biogas of groen gas 

Het biogas kan op twee manieren worden toegepast waarbij alternatief 1 de voorkeur heeft van 
de initiatiefnemers:  
Alternatief 1: leveren van ruw biogas aan Rixona; 
Alternatief 2: opwaarderen van ruw biogas tot groen gas met aardgaskwaliteit (zie 4.5) en dit 
vervolgens inbrengen op het openbare gasnet waarna het naar Rixona getransporteerd wordt. 
 
Of het biogas wordt opgewaardeerd is afhankelijk van de economische haalbaarheid van het 
project. In het meest gewenste scenario willen de initiatiefnemers ruw biogas leveren aan de 
aardappelverwerker. Hoogstwaarschijnlijk is dit mogelijk indien in 2012 de levering van ruw 
biogas in aanmerking komt voor subsidiering vanuit de SDE. Met enige aanpassingen van de 
branders van de drogers kan Rixona dit ruwe biogas verwerken. Deze manier van verwerking 
van ruw biogas is het meest duurzaam en effectief omdat het biogas zonder energieverlies 
toegepast kan worden.  
 
Het initiatief is momenteel nog niet rendabel zonder een SDE subsidie (Stimuleringsregeling 
duurzame energieopwekking). De huidige subsidieregeling anno 2011 stelt dat rechtstreekse 
levering van biogas niet subsidiabel is. Alleen het leveren van opgewaardeerd biogas (groen gas) 
en het leveren van elektriciteit is subsidiabel. Wanneer blijkt dat het subsidie technisch en 
bedrijfseconomisch noodzakelijk is om het biogas op te waarderen tot groen gas dan zal een 
opwaarderinginstallatie moeten worden meegenomen.   
 
Voor beide alternatieven is een exploitatie subsidie nodig om het voornemen rendabel te 
maken. Indien geen SDE subsidie wordt verleend vindt het voornemen geen doorgang. 
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3.4.1 Alternatief 1 levering biogas 

De totale installatie voor dit alternatief zal bestaan uit de volgende onderdelen: 
• Weeg en meetregistratie van binnenkomende organische reststromen; 
• Vooropslag van mest; 
• Vooropslag van vloeibare co-producten in torensilo’s; 
• Vaste stof toevoersysteem; 
• Vergisters; 
• Navergisters; 
• Naopslag; 
• Digestaatscheiders; 
• Biogasreiniging installatie; 
• Opslag dikke fractie digestaat in containers in de technische ruimte; 
• Opslag dunne fractie digestaat in opslagtanks; 
• Fakkelinstallatie. 

 

3.4.2 Alternatief 2 levering groen gas 

De totale installatie voor dit alternatief is in de basis dezelfde als die hierboven beschreven 
installatie  (alternatief 1) met de volgende aanvullingen: 

• opwaardeerinstallatie 
 

In bijlage 3 is een procesbeschrijving gegeven van de biogasopwaardering. 
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4 Alternatieven 

4.1 Nut en noodzaak  

Op grond van de m.e.r.-wetgeving moeten in een MER, indien nuttig en noodzakelijk, 
alternatieven of varianten worden onderzocht. Daarbij zijn alleen alternatieven die 
daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd en alternatieven die daadwerkelijk kunnen leiden tot 
verschillende milieueffecten, interessant. In het MER dient in ieder geval een vergelijking plaats 
te vinden met de referentiesituatie (ook wel de nul-situatie  genoemd) en haar autonome 
ontwikkeling . 
 
In dit MER zijn twee alternatieven voor het voornemen beschreven. Deze worden afgezet tegen 
de referentiesituatie. Beide alternatieven hebben betrekking op de manier van benutting van 
het biogas. Alternatieven op andere locaties of installaties met een kleinere vergistingscapaciteit 
worden niet als reëel beoordeeld. Zoals beschreven in paragraaf 3.1.1 is een andere locatie met 
zoveel synergievoordelen in de nabijheid niet voorhanden. Daarnaast geldt voor Rixona dat zij 
minimaal één productielijn in zijn geheel wil overschakelen op biogas. Bij een lagere 
biogasproductie moet het biogas opgewerkt worden tot aardgaskwaliteit alvorens het 
aangevuld met aardgas de branders in gaat. Dat gaat ten koste van het duurzaamheids- en 
kostenrendement (paragraaf  3.1.6) en is voor Rixona niet acceptabel. Ook een alternatief 
waarbij het biogas middels een WKK installatie wordt omgezet in elektriciteit en warmte is niet 
reëel. In een WKK installatie wordt grofweg 40% omgezet in elektriciteit en de resterende 60% 
in warmte. Deze warmte is van onvoldoende kwaliteit en omvang om een productielijn van 
energie te kunnen voorzien.  
 
Voor beide alternatieven geldt dat het vergiste mestproduct het digestaat gescheiden kan 
worden in een dunne en een dikke fractie.  
 
De volgende alternatieven zijn in dit MER beschreven. 
 
Referentiesituatie 
Autonome 
ontwikkeling Rixona 

Alternatief 1 
leveren ruw 
biogas aan Rixona 

Alternatief 2
Groen gaslevering aan aardgasnet en 
warmteonttrekking aan Rixona 

- - Opwaarderingtechnieken 
- - Alternatief 2a

Chemische 
CO2 absorptie 

Alternatief 2b
Waterwassen 

Alternatief 2c 
Cryogene 
techniek 
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4.2 Referentiesituatie 

De referentiesituatie is de bestaande, huidige situatie op het bedrijfsterrein van Rixona, inclusief 
de autonome ontwikkeling.  Rixona maakt hoogwaardige aardappelpoeder dat als grondstof 
wordt verwerkt in de voedingsmiddelenindustrie. Hierbij is veel energie nodig in de vorm van 
warmte (15 milj m3 gas/jaar)  en elektriciteit ( 15 milj kWh/jaar). In de huidige situatie wordt 
fossiele brandstof (aardgas) gebruikt als energiebron. 

 
Figuur 8 Fabriek Aviko-Rixona gezien vanuit het zuidwesten (Vos Ecologisch Onderzoek) 

 

 
Figuur 9 Vanuit het zuiden (Oosterweg)  Duidelijk zicht op de fabriek [MD landschapsarchitecten 2008] 
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Figuur 10 Vanuit het oosten (Westervalge) . De fabriek schemert door de beplanting heen. [MD landschapsarchitecten 2008] 

 

 

Figuur 11 Vanuit het noordwesten (Noordpolderweg) De fabriek valt voornamelijk op doordat de groene buitenschil hier 
onderbroken is en de rommelige binnenkant zichtbaar is.  [MD landschapsarchitecten 2008] 

 

 
Figuur 12 Vanuit het noorden (dijkcoupure Noordpolder M.D. Teenstraweg) De fabriek valt minder op en vormt een onderdeel van 

het lint van Den Andel naar Warffum. [MD landschapsarchitecten 2008] 
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4.3 Autonome ontwikkeling 

De vestiging van Rixona in Warffum zal in de autonome ontwikkeling op deze locatie gevestigd 
blijven. Zoals nu voorzien zal de productie niet significant toenemen en zijn er de komende jaren 
geen grote wijzigingen voorzien die van invloed zijn op de effecten op het milieu.  
 
Omdat Rixona moet kunnen concurreren met de vestiging in Venray zal Rixona 
kostprijsreducerende maatregelen moeten nemen en duurzaamheid in acht moeten nemen (zie 
Par.3.1.4). Zonne-energie, warmte-koude opslag en geothermie kunnen niet voldoende warmte 
leveren dat in het bedrijfsproces van Rixona gebruikt kan worden. Houtgestookte installaties als 
houtverbranding of vergassing zijn een alternatief. 
 
Voor één productielijn is jaarlijks 5 miljoen m3 aardgas benodigd ofwel 160.000 GigaJoule. 1 Ton 
hout kan 10 GigaJoule leveren. Dat betekent dat om één productielijn op een houtgestookte 
installatie te laten draaien op jaarbasis 16.000 ton hout benodigd is. Oftewel 300 ton per week. 
Uitgaande van een capaciteit van 30 ton per vrachtwagen betekent dit dat er dagelijks 2 
vrachtwagenladingen hout verstookt moeten worden. Dit alternatief is in dit MER niet 
uitgewerkt aangezien dit alternatief voor de initiatiefnemers niet relevant is en geen aanvulling 
vormt op hun huidige bedrijfsvoering. 
 
De autonome ontwikkeling van Rixona komt dan ook overeen met de huidige situatie. 
 

      
Figuur 13 Oudere bedrijfsgebouwen van Rixona (r) en oude boerderij “Smeersum”, gelegen aan de zuidzijde van de fabriek (l) [Vos 

ecologisch onderzoek maart 2011]. 
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Figuur 14 Bedrijfsterrein Rixona met de vloeivelden, geel gearceerd het benodigde perceel voor de vergistingsinstallatie 

 

In de autonome ontwikkeling van de beide initiatiefnemers zal ook geen significante verandering 
optreden wanneer de vergistingsinstallatie niet gerealiseerd wordt. De vrijkomende mest op de 
melkveehouderijen wordt op eigen land uitgereden. In onderstaande massabalans is de 
massabalans van de referentiesituatie en autonome ontwikkeling weergegeven. 
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4.4 Alternatief 1, installatie die biogas levert en warmte onttrekt aan Rixona 

In dit alternatief wordt het in de vergister geproduceerde biogas vanuit de biogasopslag, na 
ontzwaveling en ontvochtiging, rechtstreeks aan de drogers van Rixona geleverd. Ontzwaveling 
en ontvochtiging vindt in een biogasreinigingsinstallatie plaats. Daarna wordt het biogas in een 
drukinstallatie (gascompressorsysteem) op druk gebracht. Het gascompressorsysteem 
comprimeert het ruwe biogas op druk, door de compressie treedt er koeling op in het biogas.  
Het afgekoelde  biogas wordt vervolgens aan de branders van de droger toegevoegd.  
 
De branders van de droger dienen hiervoor enkele kleine aanpassingen te ondergaan en leveren 
dan warmte. De restwarmte die bij de productie van aardappelpoeder overblijft wordt 
teruggeleverd aan de vergistingsinstallatie. Met deze restwarmte kan de vergistingsinstallatie 
zelf op temperatuur worden gehouden. Het is dan niet noodzakelijk om voor het verwarmen van 
de vergistingsinstallatie aparte energiebronnen te gebruiken. 
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In figuur 15 is de bijbehorende processchema en massabalans weergegeven. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15 Processchema alternatief 1, levering ruw biogas met onttrekking restwarmte aan Rixona 

4.5 Alternatief 2, installatie die groen gas levert aan aardgasnet 

In dit tweede alternatief wordt het geproduceerde biogas na ontzwaveling en ontvochtiging, 
naar een installatie in de loods op het terrein getransporteerd alwaar, door middel van een 
nader te kiezen opwaarderingtechniek, het biogas wordt opgewaardeerd tot groengas van 
aardgaskwaliteit. Het opwaarderen heeft het verhogen van het methaangehalte (procentueel) 
tot gevolg, waardoor het meer op aardgas lijkt en ingevoed mag worden op het aardgasnet. 
Net als bij alternatief 1 wordt ook in alternatief 2 de restwarmte die bij de productie van 
aardappelpoeder overblijft geleverd aan de vergistingsinstallatie. Met deze restwarmte kan de 
vergistingsinstallatie op temperatuur worden gehouden. Het is dan niet noodzakelijk om voor 
het verwarmen van de vergistingsinstallatie aparte energiebronnen te gebruiken. 
 
Het in de vergisters en de navergister verkregen biogas wordt verzameld en afgevoerd naar de 
gasverwerking. Hiervoor is een gasleiding op de vergisters en de navergister aangesloten. 
Alvorens het biogas naar de opwaardeerinstallatie gaat wordt het, net als in de eerste 
alternatief, ontzwaveld en ontvochtigd in een biogasreinigingsinstallatie. Daarna wordt, 
eveneens als in alternatief 1,  door middel van een gascompressor die is opgesteld in het 
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techniekgebouw op druk gebracht (en gekoeld) en naar de gasbehandeling 
(opwaardeerinstallatie) geleid. In deze ruimte is de gasverwerkingsinstallaties opgesteld.  
 
De opwaardeerinstallatie zuivert ruw biogas door het verwijderen van CO2 en andere oplosbare 
gassen, zodat voornamelijk zuiver en droog methaangas verkregen wordt. 
 
Voor het opwaarderen van biogas bestaan een drietal meest gebruikte technieken, elk met 
positieve en negatieve eigenschappen die in de paragrafen 4.5.1 t/m 4.5.3 staan beschreven. 
Voor alle opwaardeertechnieken geldt dat ze voldoen aan de richtlijnen die gesteld worden in 
de omgevingsvergunning.  
In figuur 16 is de proces- en massabalans van alternatief 2 weergegeven. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figuur 16 Processchema alternatief 2, Levering groen gas via aardgasnet aan Rixona 

4.5.1 Alternatief 2a Chemische CO2 absorptie 

Bij chemische absorptie wordt het biogas in een kolom in tegenstroom gebracht met een 
wasvloeistof. De wasvloeistof bestaat meestal uit water met daarin chemische componenten die 
het CO2 binden. Er zijn veel chemische absorptie systemen geschikt voor CO2 verwijdering. Er 
zijn o.a. verschillende amine oplossingen mogelijk4 die CO2 reversibel binden. Het gebonden 
koolstofdioxide blijft dan in oplossing, maar heeft geen invloed meer op de oplosbaarheid van 
vrij koolstofdioxide in de oplossing. Het koolstofdioxide blijft dus oplossen tot de aminen 
verzadigd zijn. De vloeistof kan dan geregenereerd worden in een tweede kolom. De amine 
oplossing wordt hierbij sterk verhit waardoor het koolstofdioxide weer vrijkomt uit de oplossing. 

                                                            

4 Bijvoorbeeld: dimethylamine, diethylamine, ethylamine et cetera. Een amine is een functionele groep bestaande uit 

een stikstofatoom met daaraan gebonden drie koolstof- en/of waterstofatomen.  
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Als extra product komt er in de tweede kolom bijna puur CO2 vrij (in gasvorm) dat kan worden 
hergebruikt. Het verwarmen kost veel energie en de amine oplossing wordt niet volledig 
geregenereerd, waardoor er telkens (eens per kwartaal) suppletie oplossing moet worden 
toegevoegd. Dit levert een milieubelastende afvalwaterstroom met amine vervuiling op. Voor 
een goede werking van het systeem is het van belang het biogas eerst te zuiveren van H2S en 
NH3. 

4.5.2 Alternatief 2b Waterwassen (gaswassing) 

Waterwassen is een vorm van CO2 absorptie, waarbij  water wordt gebruikt als 
absorptievloeistof. Met water wordt echter een lager percentage CO2 gebonden dan met 
speciaal daarvoor ontworpen vloeistoffen. Daarnaast dient ter plaatse een grote hoeveelheid 
water ter beschikking te staan.  

 
Proces gaswassing 
Na compressie en koeling stroomt het biogas naar het scrubber-reservoir. In de scrubber stijgt 
het biogas tegen het proceswater omhoog. Het water absorbeert de ongewenste CO2 en H2S, 
zodat het productgas, dat nu voornamelijk uit CH4 bestaat, boven aan het scrubberreservoir 
uitstroomt. 
 
Het proceswater, dat het opgeloste CO2 en H2S opgenomen heeft, verzamelt zich op de bodem 
van het scrubber-reservoir en komt naar buiten. Het proceswater, dat uit de scrubber komt, is 
verzadigd met opgelost CO2, H2S en een klein deel CH4. Het is nodig om dit water te regenereren 
door middel van een stripprocedure. De stripper werkt bij atmosferische druk. Een ventilator 
zuigt lucht uit de atmosfeer en duwt deze door de stripper, tegen het proceswater in, omhoog. 
De stripping-lucht neemt het opgeloste CO2 en H2S uit het water op en gaat naar het 
uittredingspunt in het bovenste deel van de stripper. Het pakmateriaal in de stripper vergroot 
het contactoppervlak tussen het water en de lucht en zorgt voor een maximaal stripping effect. 
De afvoerlucht uit het stripping-reservoir bevat nu het opgeloste CO2 en H2S en wordt naar een 
afvoerverwerkingspunt geleid. De afvoer van de lucht vindt plaats door een 
afvoerluchtbehandeling. 
 
De invoer van ruw biogas vindt plaats met een ingangsdruk van 1,05 bar(a) en met  
ingangstemperatuur van 25 °C. De gasinvoer is variabel qua samenstelling,  typische 
biogaskwaliteiten zijn (in volume) 50-65% methaan, CH4 en 35-50% Koolstofdioxide, CO2, met 
sporen van zwavelwaterstof, H2S tot 300 ppm. In het systeem zijn meerdere meetpunten 
opgenomen die de hoeveelheid gasdoorvoer, CH4, CO2 en O2 bijhouden. Het systeem is 
ontworpen voor de productie van groen gas met de samenstellingen van 97-98% CH4, met een 
maximale waarde H2S van 1 ppm en een dauwpunt van minder dan -80°C. 

4.5.3 Alternatief 2c Cryogene techniek 

Deze techniek wordt ook wel bevriezing genoemd. Het biogas wordt zover gekoeld (tot -25°C) 
dat het CO2 vloeibaar wordt. Omdat CO2 eerder bevriest dan CH4, is  scheiding mogelijk. Naast 
opwaardering van biogas tot aardgaskwaliteit wordt dus vloeibaar CO2 geproduceerd, wat kan 
worden gebruikt in kassen, bierbrouwerijen etc. Het systeem bestaat uit vier stappen: (1) 
gascompressie, (2) gasdroging, verwijdering van vervuiling, gevolgd door koeling tot -25°C, (3) 



 
 

 

Project 100261 
Ekwadraat 

PlanMER Dijkstra-Witteveen, Warffum 56/113 

 

verdere gasreiniging met een speciaal filter, (4) CO2-verwijdering en opwaardering tot de 
gewenste kwaliteit. Omdat gasreiniging en CO2-onttrekking zijn gecombineerd, is 
zwavelverwijdering vooraf niet nodig. Het methaanverlies is laag: max. 0,5%. Nadeel van 
bevriezing is dat het koelproces veel energie kost.  
 
 

4.5.4 Keuze opwaarderingstechniek 

In de voorgenomen activiteit is gekozen voor de waterwasser. Het energieverbruik is laag en er 
is  ruimschoots voldoende en kwalitatief goed water bij Rixona voorhanden dat toegepast kan 
worden in de wasser. Aangezien dit water afkomstig is van de waterzuivering van Rixona kan dit 
tegen lage kosten worden ingezet. De overige technieken kennen een (te) hoog energieverbruik. 
Daarnaast is voor de vrijkomende CO2 die bij alternatief 2a (in vloeibare vorm) en bij alternatief 
2c (in gasvorm) vrijkomt,  geen afzet aanwezig. 
 

4.6 CO2-balans 

In onderstaande staat de CO2-emissie van de referentiesituatie en de twee alternatieven 
weergegeven. Uit de tabel blijkt dat de CO2-reductie van alternatief 1 hoger is dan van 
alternatief 2. Dat komt omdat opwaarderen van biogas naar groen gas jaarlijks 2.160.000 kWh 
kost, hetgeen ten koste gaat van CO2-reductie. Zie hiervoor tabel 5. 
Grafisch gezien ziet dit er als volgt uit (zie figuur 17): 

 

 
Figuur 17 Jaarlijkse emissie (blauw) en emissiereductie (groen) van de referentiesituatie en de twee alternatieven 

 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de referentiesituatie uitgegaan is van de totale 
gasverbruik van Rixona. 
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4.7 Conclusie  

Alternatief 1 voor het toepassen van ruw biogas heeft bij de initiatiefnemers de voorkeur. De 
branders van de drogers van Rixona kunnen met enige aanpassing het biogas prima verwerken. 
Deze manier is het meest duurzaam en effectief omdat het biogas zonder energieverlies 
toegepast kan worden.  
In het meest gewenste scenario willen de initiatiefnemers ruw biogas leveren aan de 
aardappelverwerker. Hoogstwaarschijnlijk is dit mogelijk indien in 2012 de levering van ruw 
biogas in aanmerking komt voor subsidiering vanuit de SDE (stimuleringsregeling duurzame 
energieopwekking). Momenteel is rechtstreekse biogaslevering niet subsidiabel en daarom nog 
niet rendabel zonder SDE. 
 
Wanneer blijkt dat het subsidie technisch en bedrijfseconomisch noodzakelijk is om het biogas 
op te waarderen tot groen gas dan zal een opwaarderinginstallatie noodzakelijk zijn. Gaswassing 
middels een waterstripper is de meest realistische opwaarderingtechniek voor de 
vergistingsinstallatie bij Rixona.  
 
De aanvraag voor de Wabo vergunning loopt synchroon met de m.e.r.-procedure. Omdat nog 
onbekend is welk alternatief gekozen wordt, wordt de Wabo vergunning aangevraagd voor het 
meest uitgebreide alternatief (alternatief 2b). Mocht uiteindelijk voor voorkeursalternatief 1 
gekozen worden, dan kan de vergunning middels een melding worden aangepast.  
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Referentiesituatie  
geen vergistingsinstallatie 
bij Rixona 

Alternatief 1
leveren ruw biogas aan Rixona 

Alternatief 2
opwaarderen tot groen gas + invoeden op 
aardgasnet 

Installaties 
 1 vooropslag

(opslag mest) 
1 vooropslag
(opslag mest) 

- 3 brijvoersilo’s
(opslag vloeibare co-substraten) 

3 brijvoersilo’s
(opslag vloeibare co-substraten) 

- 3 sleufsilo’s 
(opslag vaste co-producten) 

3 sleufsilo’s 
(opslag vaste co-producten) 

- 2 vergisters 2 vergisters
- 1 navergister 1 navergister
- 2 na-opslag silo’s (voor 

digestaat) 
2 na-opslag silo’s (voor digestaat) 

- loods met een technische 
ruimte en kantoor 

loods met een technische ruimte en 
kantoor 

- biogasreiniginginstallatie biogasreiniginginstallatie 
- drukinstallatie voor het op druk 

brengen van het gas 
drukinstallatie voor het op druk brengen 
van het gas 

  Opwaarderingtechnieken (alternatief 2a 
t/m 2c) 

Milieuaspecten 
Afvoeren restproducten Geen afvoer restproduct

Restproducten verwerken op 
Rixona 

Geen afvoer restproduct 
Restproducten verwerken op Rixona 

Geen aanvoer mest + co 
producten 

Mest + co producten aanvoeren Mest + co producten aanvoeren 

Geen besparing op 
aardgasverbruik 

35% besparing aardgasverbruik 
Rixona 

35% besparing aardgasverbruik Rixona

 Groot rendement, alle biogas 
wordt benut 

Lager rendement door 
opwaarderingverliezen 

Geen benutting 
restwarmte Rixona 

Hergebruik restwarmte Rixona 
voor vergister 

Geen hergebruik restwarmte Rixona 

Grote bouwmassa vooral 
zichtbaar vanaf korte 
afstand, achterzijde 
perceel leeg en groen 

Grote bouwmassa vooral 
zichtbaar vanaf korte afstand, 
achterzijde perceel bebouwd. 
Noodzaak tot nieuwe 
landschapselementen. 

Grote bouwmassa vooral zichtbaar vanaf 
korte afstand, achterzijde perceel 
bebouwd. Noodzaak tot nieuwe 
landschapselementen. 

Categorie 4.2, 
vervaardiging van 
voedingsmiddelen; 
aardappelproduct 

Toevoeging van co-
vergistingsinstallatie Categorie 
3.2, geen extra overlast 
verwacht 

Toevoeging van co-vergistingsinstallatie
Categorie 3.2, geen extra overlast 
verwacht 

- 12 extra transportbewegingen 
p/d 

12 extra transportbewegingen p/d 

Geen gasproductie 8.600.000 m3 (Ruw) 
gasproductie 

5.300.000 m3  (opgewaardeerd) 
gasproductie 
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 Veroorzaakt geen aantasting op 
natuurwaarden 

Veroorzaakt geen aantasting op 
natuurwaarden 

Onverhard oppervlak, Geheel verhard oppervlak en 
lozing op oppervlakte water 

Geheel verhard oppervlak en lozing op 
oppervlakte water 

 Geen bodembedreigende 
activiteiten 

Geen bodembedreigende activiteiten 

 Lage trefkans archeologische 
vondst 

Lage trefkans archeologische vondst 

  Opwaarderingtechnieken 
  Alternatief

2a 
Chemische 
CO2 
absorptie 

Alternatief 
2b 
Water-
wassen 
(gaswassing) 

Alternatief 2c
Cryogene 
techniek 
 

  Gebruik 
chemische 
absorptie 
vloeistof 

Water als 
absorptie 
vloeistof 

Koeling 

Milieuaspecten 
  Geen 

/lager 
water-
verbruik 

Hoog 
water-
verbruik 

Geen water-
verbruik 

  Laag 
energie-
verbruik 

Laagste 
energie-
verbruik 

Hoog energie-
verbruik 

  Hoog 
rendement 

Lager 
rendement 

Hoge CO2-
opbrengst 

  Zuiver CO2 
(gasvorm) 

Met CO2-
verrijkte 
lucht 

Zuiver CO2 
(vloeibaar 
CO2 dat 
herbruikbaar 
is) 
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5 Milieueffecten en maatregelen 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de voor dit MER relevante wetgeving en beleid per milieuthema nader  
uitgewerkt. Eerst worden het toetsingskader dan wel de randvoorwaarden gegeven waaraan het  
project wordt getoetst. Daarna volgt een beschrijving van de bestaande (milieu)situatie 
(referentiesituatie en autonome ontwikkeling), gevolgd door een beschrijving van de verwachte 
(milieu)effecten. Per milieuthema zal een conclusie worden getrokken over de effecten van het 
project op het milieu.   
 

5.2 Locatie 

De co-vergistingsinstallatie zal ten noorden van Rixona (      )worden opgericht. 
Figuur 18: Locatie t.o.v. Den Andel en Warffum 

 
Figuur 18: Locatie t.o.v. Den Andel en Warffum 

 
Het perceel is gelegen aan de doorgaande weg tussen Den Andel (0,5 km) en Warffum (1,5 km ). 
Bij Warffum heeft de doorgaande weg een goede aansluiting op de provinciale weg van 
Groningen naar de Eemshaven (de N363). Transporten kunnen via wegen met voldoende 
capaciteit plaatsvinden.  

Figuur 1 Locatie Rixona ten opzichte van de dorpen Den Andel en Warffum 
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Figuur 19 Bedrijfsterrein Rixona met de vloeivelden, geel gearceerd het benodigde perceel voor de vergistingsinstallatie 

5.3 Bodem en water 

5.3.1 Bodem 

Toetsingskader 
Aangetoond moet worden dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik en de 
bodembedreigende activiteiten op een zorgvuldige wijze worden uitgevoerd.  
 
In geval van verontreinigingen is de Wet bodembescherming van toepassing. In de wet is 
geregeld dat indien ter plaatse van een plangebied ernstige verontreinigingen worden 
aangetroffen, er sprake is van een saneringsgeval. Bij bodemverontreinigingen groter dan 25 m3 
en grondwaterverontreinigingen groter dan 100 m3 is er sprake van een urgent saneringsgeval. 
Bij verontreinigingen kleiner dan deze omvang, kan het bevoegd gezag zelf een afweging maken. 
Daarbij dient zij uiteraard de gevoeligheid van het toekomstige functiegebruik te betrekken. 
 
Huidige milieusituatie 
In opdracht van Rixona B.V. is door Ingenieursbureau Boorsma B.V. in januari en februari 2000 
een BSB-Nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd op het volledige bedrijfsterrein van Rixona. 
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is in augustus 2000 een verifiërend 
onderzoek uitgevoerd.  
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Als basis voor dit onderzoek heeft er een voorlopige urgentie categorisering plaatsgevonden 
(PR3-bepaling). Het terrein is daarvoor ingedeeld in een tiental terreindelen (A t/m J). Alle 
activiteiten ten aanzien van het vergistingsinitiatief vinden plaats in terreindeel J. Zie hiervoor 
ook onderstaande figuur.  
Op de terreindelen A, B, C en D zijn licht verontreinigde concentraties aan minerale oliën en/of 
vluchtige aromaten aangetoond. Ter plaatse van deelgebied J zijn geen significante afwijkingen 
gevonden in de bodemkwaliteit als gevolg de stortactiviteiten van tarra-grond/slib. 

 
 
 
 

In het grondwater zijn substantieel verhoogde gehaltes gemeten aan fenol-index, fosfaat en 
tolueen. De streefwaarde werd in ruimte mate overschreden. 
In augustus van hetzelfde jaar heeft een verificatie/identificatie op deze constatering 
plaatsgevonden. Bij herbemonstering en analyse is gebleken dat deze stoffen niet of alleen 
marginaal verhoogd zijn gemeten. De herkomst van in eerste instantie verhoogde 
tolueengehaltes is niet bekend. Dit kan te maken hebben met de afbraakprocessen in organisch 
materiaal. Het verhoogde fosfaatgehalte houdt mogelijk verband met de uitspoeling van 
bestrijdingsmiddelen- en/of meststofresiduen naar het grondwater. Op grond hiervan stelt 
Boorsma dat plaatselijk, alleen met uiterst beperkte omvang, op de bezink-, slib en stortvelden, 

Figuur 20 Overzicht deellocaties bodemonderzoek
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sprake kan zijn van een (substantieel) verhoogd gehalte aan eerdergenoemde stoffen in het 
grondwater. 
 
Uit dit bodemonderzoek blijkt dat op de te bebouwen locatie  geen sprake is van 
bodemverontreinigingen. Aangezien op de te bebouwen percelen geen activiteiten zijn 
uitgevoerd, is sprake van een stationaire situatie. In de bouwvoorschriften zal worden 
opgenomen dat een nulonderzoek zal worden uitgevoerd alvorens begonnen wordt met de 
bouw. 
 
De relevante passages uit dit onderzoek is opgenomen in bijlage 5. 
 
Beschrijving toekomstige milieueffecten  
Bij de vergistingsinstallatie zijn beperkte bodembedreigende activiteiten voorzien. Risicovolle 
bodembedreigende stoffen zoals motorolie voor de gasopwaarderingsinstallatie en een 
dieselolietank voor de shovel  zijn in kleine hoeveelheden aanwezig en worden opgeslagen in 
vloeistofdichte tanks met opslagvoorziening, units en op vloeistofdichte vloeren. 
 
Organische producten (co-producten) worden opgeslagen in brijvoersilo’s (vloeibare producten) 
en sleufsilo’s (vaste producten). 
Het percolaat van de sleufsilo’s watert door een vloeistofkerende voorziening af op de vergister. 
Dat betekent dat percolatie- en regenwater uit de sleufsilo’s wordt vergist (1.500 m3/jr). Ander 
verhard oppervlak (straat en dakoppervlak) watert af op de waterpartij (8.900 m3/jr). In de 
waterpartij wordt het water biologisch gezuiverd alvorens het in de bodem wordt geïnfiltreerd 
danwel via een overstort wordt geloosd op het oppervlaktewater.  

 
Figuur 21 Overzicht vergistingsinstallatie met verhard oppervlak en locatie waterpartij 
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Conclusie 
Bodembedreigende activiteiten zijn bij de vergistingsinstallatie beperkt aanwezig. Er wordt 
gewerkt met organische materialen. Bodembedreigende activiteiten vinden plaats op 
vloeistofdichte vloeren en afwatering van verhard oppervlak gaat ofwel naar de vergister 
(sleufsilo’s) of waterpartij (verharde rijbanen, dakoppervlakken). 
In alternatief 2 wordt gewerkt met geringe hoeveelheden motorolie voor de 
gasopwaardeerinstallatie. 
 

Effecten Bodem 
Referentiesituatie/autonome 
ontwikkeling 

Geen bodembedreigende activiteiten 

Alternatief 1 Beperkte bodembedreigende activiteiten. 
Bodembedreigende activiteiten op vloeistofdichte 
voorzieningen. Percolatiewater uit de sleufsilo’s wordt 
vergist; afwatering van verhard oppervlak wordt biologisch 
gezuiverd op waterpartij alvorens het infiltreert. Dieselolie 
voor de shovel is opgeslagen in een vloeistofdichte tank. 

Alternatief 2 Beperkte bodembedreigende activiteiten. 
Bodembedreigende activiteiten op vloeistofdichte 
voorzieningen. Percolatiewater sleufsilo’s wordt vergist; 
afwatering verhard oppervlak wordt biologisch gezuiverd op 
waterpartij alvorens het infiltreert. Motorolie voor  
gasopwaarderingsinstallatie is in kleine hoeveelheden 
aanwezig en wordt opgeslagen in vloeistofdichte units en op 
vloeistofdichte vloeren. Dieselolie voor de shovel is 
opgeslagen in een vloeistofdichte tank. 

5.3.2 Water 

Normstelling en beleid 
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet de zogenaamde ‘watertoets’ worden uitgevoerd. 
De watertoets kan worden gezien als een procesinstrument dat moet waarborgen dat gevolgen 
van ruimtelijke ontwikkelingen voor de waterhuishouding meer expliciet worden afgewogen. 
Belangrijk onderdeel van de watertoets is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de 
betrokken waterbeheerder. In het desbetreffende plangebied is Waterschap Noorderzijlvest de 
aangewezen overlegpartner. Deze paragraaf kan worden gezien als de invulling van de 
watertoets. 
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Het waterbeleid op rijksniveau is verankerd in de 4e Nota Waterhuishouding, het Nationaal 
Bestuursakkoord Water en het rapport Waterbeleid 21e Eeuw. Ook de Europese Kaderrichtlijn 
Water heeft gevolgen voor het waterbeheer in Nederland. Algemene uitgangspunten van het 
waterbeleid zijn:  

• bij waterbeheer wordt de voorkeursvolgorde vasthouden, bergen en afvoeren gehanteerd; 
• hemelwater wordt zo veel mogelijk afgekoppeld van het rioleringssysteem en geïnfiltreerd 

in de bodem; 
• de toename van verhard oppervlak dient te worden vermeden en, indien dit niet mogelijk is, 

te worden gecompenseerd door het realiseren van extra waterberging; 
• waterlopen worden waar mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. 
• Indien meer dan 750 m2 verhard oppervlak wordt gerealiseerd, dan dient 10% 

gecompenseerd te worden (bijvoorbeeld middels realisatie van een waterpartij). 
 
Huidige milieusituatie  
Het plangebied bestaat momenteel uit water (de vloeivelden) en kort grasland. In de autonome 
ontwikkeling geen verandering optreden ten aanzien van het percentage verhard/onverhard 
terrein. 
 

     
Figuur 22 Schone, verharde oppervlakken rond de fabrieksgebouwen (l) en bezinkvijvers (r).[Vos Ecologisch onderzoek, maart 2011] 

 
Beschrijving toekomstige milieueffecten 
Zowel voor alternatief 1 als voor alternatief 2 wordt een deel van het water  gedempt en met 
het aangrenzende land bebouwd.  Van het wateroppervlak wordt ca 0,27 ha gedempt. Dit is 2,7 
% van het wateroppervlak. Wat betreft kort 
grasland en onbegroeide oppervlakken wordt 
ca 1,3 ha verhard. Wat oppervlakte betreft is dit 
ongeveer de helft van het kort grasland rond de 
vijvers.  Ter compensatie van het te realiseren 
verharde oppervlak wordt een nieuwe 
waterpartij gerealiseerd.  
 
 

 Figuur 23 Kort gras met molshopen [Vos  Ecologisch
Onderzoek, maart 2011]
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Het percolaatwater van de sleufsilo’s (1.500 m3) en het afvalwater (waswater) van de 
gasopwaarderingsinstallatie (3.600 m3) worden in de vergister gebracht en vormen geen 
afvalwaterlozing waar een vergunning voor aangevraagd moet worden. 
 
 

 
Figuur 24 Stroomschema water. Hemelwater van daken en verharding (lichtblauw) watert af op de waterpartij. Het percolaatwater 
van de sleufsilo’s en het waswater van de gaswasser (alternatief 2) wordt weer in de vergister gebracht. 

 
Conclusie 
In de autonome ontwikkeling bij de referentiesituatie zal er geen verandering plaatsvinden ten 
aanzien van het percentage verhard/onverhard oppervlak. 
 
Het verhard oppervlak als gevolg van  beide alternatieven neemt met 1,3 ha toe. Aangezien dit 
gecompenseerd wordt door de aanleg van een waterpartij blijft al het hemelwater in het gebied. 
 

Effecten Water 
Referentiesituatie Geen verandering  
Alternatief 1 1,3 ha verhard oppervlak. Compensatie door aanleg van 

waterpartij. Lozing van een extra afvalwaterstroom 
(afstromend verhard oppervlak) op het openbare 
oppervlaktewater. 

Alternatief 2 1,3 ha verhard oppervlak. Compensatie door aanleg van 
waterpartij. Lozing van een extra afvalwaterstroom 
(afstromend verhard oppervlak) op het openbare 
oppervlaktewater. 

 
Maatregelen. 
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Ter compensatie van het verhard oppervlak wordt een waterpartij aangelegd met een minimale 
oppervlakte van 0,13 ha.  
 
 

        
Figuur 25 Aanzicht waterpartijs 

5.4 Natuur 

5.4.1 Toetsingskader Gebiedsbescherming en Soortenbescherming 

Ten aanzien van de gebiedsbescherming is met name de Natuurbeschermingswet van belang. In 
deze wet is de bescherming van natuurgebieden die zijn aangewezen onder de Europese Vogel- 
en Habitatrichtlijnen geregeld (de zogenaamde Natura 2000-gebieden). Daarnaast kunnen op 
grond van de Natuurbeschermingswet gebieden van nationaal belang worden aangewezen: 
Beschermde Natuurmonumenten. Ten aanzien van activiteiten in de omgeving van deze 
gebieden, dient te worden beoordeeld of deze activiteiten ‘‘significant negatieve effecten’’ 
kunnen veroorzaken.  
 
EHS 
Naast gebieden die zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet, dient rekening te 
worden gehouden met het provinciale beleid ten aanzien van gebieden die zijn gelegen binnen 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS heeft als doel natuurgebieden te vergroten en te 
verbinden. Voor ontwikkelingen binnen de EHS geldt het ‘’nee, tenzij-principe’’, hetgeen 
betekent dat ontwikkelingen geen afbreuk mogen doen aan de natuurlijke kenmerken van het 
gebied. Indien vernietiging of verstoring van de EHS plaatsvindt, is compensatie aan de orde. 
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Figuur 26 Ligging Rixona tov Natura2000 gebied Waddenzee 

 
Op grond van de Flora- en faunawet geldt een algemeen verbod voor het verwijderen van 
beschermde plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplanting- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Artikel 75 van de wet voorziet in aantal gevallen in 
een mogelijkheid tot ontheffing. Deze gevallen zijn verder uitgewerkt in het Besluit vrijstelling 
beschermde dier- en plantsoorten. Er wordt een onderscheid gemaakt in drie verschillende 
categorieën: 
• Tabel 1 betreft de zogenaamde algemene soorten waarbij ten aanzien van de meeste 

activiteiten een vrijstelling geldt; 
• In tabel 2 worden de overige soorten opgesomd waarvoor vrijstelling kan worden gegeven 

mits activiteiten worden uitgevoerd volgens een door het ministerie goedgekeurde 
gedragscode. In deze tabel vallen tevens alle vogelsoorten; 

• Tabel 3 is van toepassing op de zwaar beschermde soorten. Het betreft soorten die zijn 
aangewezen op basis van bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn en overige zwaar 
beschermde soorten. Voor deze soorten moet ontheffing worden aangevraagd. Een 
aanvraag dient te voldoen aan de zogenaamde ‘uitgebreide toets’. Daarbij wordt gekeken of 
er sprake is van een bij de wet genoemd belang, of er alternatieven zijn en of het project 
geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding. 
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5.4.2 Huidige milieusituatie gebiedsbescherming en soortenbescherming 

Gebiedsbescherming 
Uit Natura 2000 blijkt dat het plangebied op 3 kilometer ligt van een Natura  2000 gebied, te 
weten de Waddenzee. Deze heeft de status van Habitat en Vogelrichtlijn. In de huidige situatie 
worden door Rixona geen bedrijfsactiviteiten uitgeoefend die een dergelijke uitstraling hebben, 
dat zij negatieve gevolgen kunnen hebben voor dit gebied. Het gebied ligt niet in de nabijheid 
van een Nationaal landschap, nationaal park of EHS.  
 

 
Figuur 27 Ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000 

Soortenbescherming 
Aan de hand van gegevens van het Natuurloket zijn de natuurwaarden in de omgeving van het 
plangebied in beeld gebracht, door middel van kilometer hokken. De beschikbaarheid van 
gegevens over het desbetreffende kilometerhok zijn wisselend. 

5.4.3 Effecten voorgenomen activiteit en alternatieven 

Vos Ecologisch Onderzoek heeft het Ecologisch onderzoek uitgevoerd: Ecologisch onderzoek Co-
vergistingsinstallatie Warffum mei 2011. De bevindingen uit deze studie zijn hieronder 
weergegeven. De volledige studie is opgenomen in bijlage 6. 
 
Effecten van de werkzaamheden 
Tijdelijke effecten op lokale schaal 
Op de bouwlocatie wordt de vegetatie vernietigd. Dieren worden verstoord, verwond of 
gedood. Bouwwerkzaamheden in of nabij water produceren onder water geluid waarbij vissen 
en andere dieren ook op enige afstand nog verwond of gedood kunnen worden. 
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Tijdelijke effecten op regionale schaal 
Op regionale schaal werkt het geluid van heiwerkzaamheden verstorend. Met name het 
heien van palen en damwanden leidt tot overschrijding van de natuurlijke achtergrondwaarde 
van 40 dB(A) over kilometers afstand: betonpalen ongeveer 4 km, buispalen nog meer (gegevens 
Infomil5). Er wordt van uitgegaan dat gekozen wordt voor een methode die minder geluid 
produceert. Buispalen kunnen bijvoorbeeld worden ingetrild. De verstoringscontour blijft dan 
buiten de begrenzing van het Natura2000-gebied. Binnen de contour zal er verstoring zijn van 
vogels en andere dieren. Deze dieren kunnen zich verplaatsen naar vergelijkbare gebieden in de 
buurt buiten de verstoringscontour. 
 
 Permanente effecten op lokale schaal 
Verlies van habitat 
Een deel van het water wordt gedempt en met het aangrenzende land bebouwd. Met name 
vogels zullen afstand houden tot de gebouwen, waardoor eveneens een deel van het niet 
bebouwde deel van de locatie minder geschikt wordt. Van het wateroppervlak wordt ca 0,27 
ha gedempt. Dit is 2,7 % van het wateroppervlak.  
 
Veel watervogels hebben een grote 
verstoringsafstand. Op de Rixona-locatie treedt er 
gewenning op. Waarschijnlijk blijft 90% geschikt 
voor watervogels. Wat betreft kort grasland en 
onbegroeide oppervlakken gaat ca 0,5 ha verloren. 
Wat oppervlakte betreft is dit ongeveer de helft 
van het kort grasland rond de vijvers. Hierdoor 
verdwijnt broedgelegenheid en leefgebied van 
andere dieren en planten. 
 
 

Geluid 
De natuurlijke achtergrondwaarde waarboven in het algemeen verstoring plaatsvindt, is 40 
dB(A). Uit het akoestisch onderzoek van WNP (2011a) blijkt dat bij het dichtstbijzijnde huis deze 
waarde niet overschreden wordt. Daaruit blijkt dat de effecten van geluid beperkt zijn tot enkele 
honderden meters. De toename van geluid treedt op in een zone waarin al industriegeluid 
aanwezig is. Bij dieren treedt gewenning op. Achteruitgang van de bestaande natuurwaarden als 
gevolg van geluid wordt daarom niet verwacht. 
 
Licht 
Er wordt hoofdzakelijk overdag gewerkt. ’s Nachts zal er enige toename van de buitenverlichting 
zijn. Hierdoor kan lichtverstoring toenemen.  
 
Eutrofiering 
De bodem in Noord-Groningen is over het algemeen rijk aan voedingsstoffen. Het grootste deel 
van het land is in agrarisch gebruik en wordt bemest. Het oppervlaktewater rond de Rixona-

                                                            
5 www.infomil.nl 

Figuur 28 Plukresten, waarschijnlijk door toedoen van de
Slechtvalk, mogelijk ook door Sperwer. [Vos  Ecologisch

Onderzoek, maart 2011] 
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locatie is in de huidige situatie al eutroof tot hypertroof als gevolg van de bedrijfsactiviteiten 
(tarra). Op lokale schaal is de bijdrage van de co-vergistingsinstallatie aan 
eutrofiering verwaarloosbaar. 
 
Permanente effecten op regionale schaal 
De emissie van stikstofoxiden en zwaveldioxide hebben mogelijk effecten op regionale schaal en 
worden hieronder besproken. Een belangrijke basis voor de inschatting van de effecten vormen 
de onderzoeken die door WNP (2011b) gedaan zijn naar luchtverontreiniging. 
 
Stikstofoxiden en habitattypen 
Voor de Nederlandse habitattypen uit de Habitatrichtlijn zijn kritische depositiewaarden voor 
stikstof vastgesteld (Dobben & Van Hinsberg, 2008). Met de term ‘kritische depositiewaarde 
voor stikstof’ wordt volgens Dobben & Van Hinsberg bedoeld: de grens waarboven het risico 
niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van het habitattype significant wordt aangetast als 
gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie. 
Beneden deze kritische depositie treden geen significant schadelijke effecten op aan 
“gespecificeerde gevoelige elementen” in het milieu, volgens de huidige stand van kennis. 
Wanneer de atmosferische depositie hoger is dan het kritische niveau en hoe langduriger de 
overschrijding, hoe groter het risico op ongewenste effecten op de biodiversiteit. Het gaat 
hierbij om de totale atmosferische depositie, dat is de bestaande depositie – de zogenaamde 
achtergronddepositie- samen met de toename van de depositie vanaf de Rixona-locatie. Om de 
achtergronddepositie te bepalen zijn gegevens van het RIVM over 2010 gebruikt. 
De kritische depositie wordt uitgedrukt in kg N ha-1jr-1 en in mol N ha-1jr-1. Voor de 
modelberekeningen zijn de emissiewaarden uit het luchtkwaliteitsonderzoek van WNP (2011) 
gebruikt. Zij rekenen in microgrammen stikstof per m3, waardoor het voor de hand ligt om in dit 
rapport in kg N ha-1jr-1 te rekenen. 
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 Kritische depositie/achtergronddepositie 

(kg N ha -1 jr-1) 
Toename stikstofdepositie Rixona 

(kg N ha – 1 jr – 1) 
H1110 < 34 (7-14) 0,0239 
H1140 >34 (7-14) 0,0239 
H1310 35 (7-14) 0,0239
H1320 35 (7-14) 0,0641
H1330 35 (7-14) 0,0641 
H2110 20 (7-10,2) 0,00549
H2120 20 (7-10,2) 0,00549
*H2130 10,8 (7-10,2) 0,00549 
H2160 28,3 (7-10,2) 0,00549 
H2190 14,0 (7-10,2) 0,00278

  
 
Tabel7 Toename van de stikstofdepositie vanaf de Rixona-locatie in de kwalificerende habitattypen voor Natura2000-gebied de 
Waddenzee.*Bij prioritair type H2130 6is de strengste kritische depositiewaarde genomen. * Bij prioritair type H21306 is de strengste 
kritische dpositiewaarde genomen. 

 
. Uitgebreide gegevens staan in Bijlage 4 van het Vos  Ecologisch Onderzoeks rapport (maart 
2011). 

 

Uit deze gegevens blijkt dat de toename van de stikstofdepositie niet leidt tot overschrijdingen 
van de grenswaarden. Als het verschil wordt genomen tussen de kritische depositie en de 
achtergronddepositie dan is de toename minder dan 1%. 
 
Zwaveldioxide en habitattypen 
Wat betreft zwavel zijn er geen kritische depositiewaarden vastgesteld voor habitattypen van de 
Natura2000. Uit gegevens van het planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de 
zwaveldioxideconcentratie regionaal 5 tot 10 kg/ha/jaar bedraagt. De habitattypen die 
regelmatig overspoelen met zeewater zijn waarschijnlijk niet gevoelig voor lage waarden van 
sulfaat, omdat in zeewater relatief veel sulfaat voorkomt. Effecten op de kweldertypen (0,005 
kg/ha/jr), platen en water (0,003 kg/ha/jr) kunnen daarom worden uitgesloten. Zwaveldepositie 
vanuit het plangebied in de duinen7 bedraagt maximaal 0,0015 kg/ha/jr. Dit is uitgaande van een 
regionale concentratie van 5 kg/ha/jr een toename van 0,03%. Deze toename is te 
verwaarlozen. 
 
Stikstofoxiden, zwaveldioxiden en soorten 
Effecten op habitats door stikstofoxiden en zwaveldioxide worden uitgesloten. Dat geldt tevens 
voor de daarin voorkomende Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten. De concentraties waarin deze 
                                                            
6 Voor een prioritair habitattype heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat daarvan een 
substantieel deel in Nederland ligt. De andere, niet prioritaire typen, worden beschermd vanwege hun bijzondere 
waarden, maar die komen elders in Europa meer voor.  
 
Van dit prioritaire type bestaan verschillende subtypen met verschillende kritische depositiewaarden. Hiervan is  de 
strengste genomen, want zulke typen komen vaak in mozaïek met elkaar voor.  
 
7 De habitattypen met de laagste kritische depositiewaarden komen alleen voor op plaatsen waar duinvorming 
optreedt. In het OPS-model zijn de coördinaten genomen van de locatie met duinvorming die het dichtst bij het 
plangebied ligt. Het OPS-model beschrijft de beweging van deeltjes. Op deze manier is, net als de stikstofdepositie, de 
zwaveldepositie vanuit het plangebied in de duinen bepaald. Het model rekent dan op basis van de ingevoerde 
emissiewaarden 0,0015 kg/ha/jr uit voor een zandplaat ten zuiden van Rottumeroog/plaat. 
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stoffen in de lucht voorkomen zijn niet schadelijk voor deze dieren en hun leefgebied verandert 
niet. 
 

 
Figuur 29  Locatie vanaf Rixona gezien (vergistingsinstallatie). 

 

5.4.4 Beschrijving milieueffecten Gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt op 2,9 km van het Natura2000-gebied Waddenzee. Effecten die over deze 
afstand zouden kunnen optreden zijn mogelijk geluid en luchtverontreiniging. Geluid is aan de 
orde in de bouwfase. De gebruikte methoden zorgen er echter voor dat geluidseffecten beperkt 
zijn tot minder dan 2,9 km. 
 
Luchtverontreiniging bestaat uit de uitstoot van stikstofoxiden en zwaveldioxide. Als gevolg van 
de toename van deze stoffen wordt nergens de kritische depositiewaarde overschreden. De 
hoeveelheden zijn bovendien verwaarloosbaar klein. Gevolgen van de werking van de co-
vergistingsinstallatie worden daarom uitgesloten. Overtreding van de Natuurbeschermingswet is 
daarom niet aan de orde. Er is geen vergunning nodig. Ook ten aanzien van de Ecologische 
Hoofdstructuur worden effecten uitgesloten. 
 
Vogels 
Broedende vogels mogen niet worden verstoord. De werkzaamheden dienen daarom buiten het 
broedseizoen plaats te vinden, indicatief 15 maart tot 31 augustus. Om de effecten buiten het 
broedseizoen te verzachten zijn bovendien mitigerende maatregelen aangegeven in hoofdstuk 
5.2 van het Vos Ecologisch Onderzoeksrapport (mei 2011, zie bijlage 6). 
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Overige soortgroepen 

In het plangebied komen (mogelijk) algemene zoogdieren, amfibieën en planten voor van Tabel 
1 van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten geldt een automatische vrijstelling bij de 
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting en beheer. Op overige soortgroepen 
worden geen effecten verwacht. Om de effecten te verzachten zijn bovendien mitigerende 
maatregelen aangegeven in 5.2 van het Vos Ecologisch Onderzoeksrapport (mei 2011). 
 
Zorgplicht 
Vanuit de Flora- en faunawet geldt een zorgplicht ongeacht de soort. Wanneer bij de 
werkzaamheden dieren aangetroffen worden, dienen ze de gelegenheid te krijgen om te 
vluchten. Een andere mogelijkheid is om dieren voorzichtig op te pakken en op een 
vergelijkbare, maar veilige plek in de buurt weer los te laten. 
 
Aanvullend advies 
De volgende maatregelen zijn vanuit de natuurwetgeving niet verplicht, maar kunnen de 
natuurwaarden wel sterk verbeteren: 

• Plaatsen oeverzwaluwwand. De vijvers trekken zwaluwen. Aan de noordwestzijde van 
het gebied zou een oeverzwaluwwand kunnen worden gerealiseerd door zand aan te 
brengen op de zijkant van het dijkje. 

• Plaatsen torenvalkkast. Het maaibeheer kan niet voorkomen dat het gebied  
aantrekkelijk is voor muizen. Door het korte gras is het wel een ideaal jachtbiotoop voor 
de Torenvalk. Na plaatsing van een nestkast op de grens met de landschappelijke 
inpassing zal het gebied nog geschikter zijn voor de Torenvalk. Deze soort gaat landelijk 
achteruit en is zeer gebaat bij een dergelijke maatregel. 

• Concentraties van watervogels in de winterperiode op de verharde oppervlakken rond 
de fabriek van Rixona zijn ongewenst in verband met de hygiëne. Deze vogels komen af 
op een combinatie van beschutting en relatief warm, ijsvrij water. Maatregelen die 
genomen kunnen worden, zijn: 
-  De wateruitlaat verder van de fabriek situeren of de huidige uitlaat te overdekken; 
-  De oevers bij de co-vergisting met geleidelijk profiel uitvoeren, zodat vogels daar 
eenvoudig uit het water kunnen komen en daar beschutting vinden tegen de 
oostenwind. Daarmee ontstaat een aantrekkelijk alternatief voor de Rixonafabriek; 

  -  Plaatsen van kippengaas op de overlastplekken. 
 

Het ecologisch onderzoek van Vos is opgenomen in bijlage 6 
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5.4.5 Conclusies 

Uit bovenstaande paragraven kan geconcludeerd worden dat als gevolg van de voorgenomen 
activiteit de effecten op natuur, flora en fauna beperkt zijn.  
 

Effecten Natuur 
Referentiesituatie/autonome 
ontwikkeling 

Geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie 

Alternatief 1 Tijdelijke effecten lokale schaal tijdens bouwwerkzaamheden 
(verstoring, verwonding, dood dieren) 
Beperkt verlies van habitat door bebouwing 
Lichtverstoring  
Geen overschrijding kritische depositiewaarde voor 
stikstofoxiden en zwaveldioxide 

Alternatief 2 Tijdelijke effecten lokale schaal tijdens bouwwerkzaamheden 
(verstoring, verwonding, dood dieren) 
Beperkt verlies van habitat door bebouwing 
Lichtverstoring 
Geen overschrijding kritische depositiewaarde voor 
stikstofoxiden en zwaveldioxide 

 

5.4.6 Maatregelen 

Ter voorkoming van tijdelijke verstoring in de bouwfase worden de volgende maatregelen 
getroffen: 
- Toepassing van buispalen die ingetrild worden i.p.v. geheid. 
- Geen bouwactiviteiten starten tijdens het broedseizoen. 
 
Meer permanente maatregelen die  aanbevolen en genomen zullen worden zijn: 
- Uitvoering van de installatie conform het luchtemissie onderzoek van WNP; 
- Lichtverstoring wordt zoveel mogelijk tegengegaan door alleen die plaatsen ’s nachts te 

verlichten waar dat noodzakelijk is (veiligheid) en aandacht te schenken aan het type 
verlichting (bewegingssensoren, verlichtingsarmaturen die geen licht naar boven uitstralen, 
groene verlichting). 
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5.5 Lucht 

5.5.1 Toetsingskader 

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de 
luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk vooral de 
grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) van belang. De grenswaarden van 
deze stoffen zijn weergegeven in Tabel 8.  
 

stof toetsing van grenswaarde geldig vanaf 

stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 60 μg/m³ 

40 μg/m³ 

2010 

2015 

 uurgemiddelde concentratie 

max. 18 keer per jaar 

300  μg/m³ 

200 μg/m³ 

2010 

2015 

fijnstof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 μg/m³ 2005 

 24-uurgemiddelde concentratie 

max. 35 keer per jaar 

75 μg/m³ 

50 μg/m³ 

2005 

2011 

Tabel 8 Grenswaarden enkele stoffen uit de Wet milieubeheer 

 
De wet is enerzijds gericht op het voorkomen van negatieve effecten voor de volksgezondheid. 
Anderzijds biedt de wet mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren, ondanks 
overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. 
 
Om de bovenstaande doelen te behalen voorziet de Wet milieubeheer in een gebiedsgerichte 
aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en 
milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet milieubeheer geen belemmering 
voor ruimtelijke ontwikkeling indien: 
• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
• een project, al dan niet per saldo, niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
• een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 
 
In het Besluit en de Regeling Niet in betekenende mate (Nibm) is exact vastgelegd welke typen 
projecten “niet in betekenende mate” bijdragen aan de luchtverontreiniging. De Nibm-grens is 
tevens gelijk aan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide en fijnstof en 
komt overeen met een bijdrage van 1,2 µg / m3. 
 

5.5.2 Huidige milieusituatie 

Voor de referentiesituatie wordt uitgegaan van de bestaande achtergrondconcentraties in de 
omgeving van de inrichting. Daarbij zijn de volgende componenten van belang; stikstofoxiden 
(NOx), Fijn stof (PM10) en zwaveldioxide (SO2). 
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De uit de literatuur bekende achtergrondconcentraties zijn: 

 
Component Achtergrondconcentratie
Stikstofoxide (NOx) 10,5 µg/m3 tot 10,6 µg/m3

Fijn stof (PM10) 19,5 µg/m3 (geen correctie op zeezout) 
Zwaveldioxide (SO2) 1,2 µg/m3

Tabel 9: Achtergronddeposities NOx, PM10 en SO2 

 

5.5.3 Beschrijving milieueffecten  

Met uitzondering van de opslag en de invoer van producten vindt het proces onder gesloten 
condities plaats waardoor geen luchtverontreiniging zal plaatvinden. NOx ,  fijnstof zijn afkomstig 
van de transportvoertuigen op het terrein. Emissie van SO2 is berekend als gevolg van de 
veranderingen in de SO2 emissie bij Rixona (cumulatief effect). 
 
Voor de geprojecteerde inrichting van Dijkstra/Witteveen is door WNP raadgevende ingenieurs 
onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit: Luchtkwaliteitsonderzoek co-vergistingsinstallatie 
Dijkstra/Witteveen te Warffum/Rapport 6111006.R03a / 23 mei 2011(zie Bijlage 7) De 
conclusies uit die rapportage staan hieronder weergegeven. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor het prognosejaar 2011 (=verwacht jaar  
vergunningverlening). Het rijksbeleid is gericht op verbetering van de luchtkwaliteit. Verwacht 
wordt dat als gevolg van dit beleid de achtergrondconcentraties NO2 en PM10 in de toekomstige 
jaren dalen. 
 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de relevante toetspunten (woningen 
Westervalge) de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 niet in betekenende mate 
toenemen. Aan de toekomstige grenswaarde van 40 μg/m3, geldend voor zowel NO2 als PM10, 
wordt vanaf het verwachte jaar van vergunningverlening (2011) voldaan. 
 
Uit de resultaten volgt verder dat de grenswaarde van 200 microgram per m3 als uurgemiddelde 
concentratie voor NO2 op geen enkel toetspunt wordt overschreden. 
Het aantal overschrijdingsdagen voor PM10 bedraagt  1 en wordt geheel bepaald door de ter  
plaatse aanwezige achtergrondconcentratie. Aan de grenswaarde van maximaal 35 per 
kalenderjaar wordt voldaan. 
 
In de situatie met directe levering van het biogas aan Aviko/Rixona (geen opwerking) is de 
emissieconcentratie van SO2 in de afgassen van de fabriek hoger dan in de bestaande situatie. 
Dit leidt ter plaatse van de omliggende woningen tot een toename van de jaargemiddelde 
immissieconcentratie SO2 van ten hoogste 0,4 μg/m3. De grenswaarden van 350 μg/m3 als 
uurgemiddelde concentratie en 125 μg/m3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie 
worden niet overschreden. Ook niet bij het incidenteel affakkelen van ongereinigd biogas. 
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De immissieconcentraties SO2 nemen af naarmate de afstand tot het emissiepunt toeneemt. Uit 
de resultaten en emissiecontouren volgt dat ter plaatse van het veel verder gelegen 
Waddengebied (= Natura 2000 gebied) de immissiebijdrage verwaarloosbaar is. Hetzelfde geldt 
overigens ook voor NO2. Gelet op de gehanteerde uitgangspunten kunnen de  
berekeningsresultaten als ‘worst-case’ worden aangemerkt. 

Figuur 30 Emissiecontouren NO2 - Toename ten opzichte van de bestaande situatie [Bron: WNP Rapport 6111006.R03a ] 
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Figuur 31 Emissiecontouren PM10 - Toename ten opzichte van de bestaande situatie [Bron: WNP Rapport 6111006.R03a ] 
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Figuur 32 Emissiecontouren SO2 - Toename ten opzichte van de bestaande situatie. Let op: alleen van toepassing in situatie met 
directe levering van biogas aan Aviko/Rixona [Bron: WNP Rapport 6111006.R03a ] 

 
Effecten Lucht 

Referentiesituatie Bestaande achtergrondconcentraties in de omgeving van de 
inrichting. Geen overschrijding grenswaarden. 

Alternatief 1 Geen overschrijding grenswaarden. 
Emissieconcentratie van SO2 in de afgassen van de fabriek 
zijn iets hoger. Dit leidt ter plaatse van de omliggende 
woningen tot een toename van de jaargemiddelde 
immissieconcentratie SO2 van ten hoogste 0,4 μg/m3. 
Grenswaarden (350 μg/m3 uurgemiddelde concentratie en 
125 μg/m3 24-uurgemiddelde concentratie) worden niet 
overschreden. Ook niet bij het incidenteel affakkelen van 
ongereinigd biogas. 

Alternatief 2 Bestaande achtergrondconcentraties in de omgeving van de 
inrichting. Geen overschrijding grenswaarden 

 

5.5.4 Maatregelen 

Ten aanzien van de beperking van luchtverontreiniging worden de volgende “best beschikbare 
technieken (BBT)” toegepast. 
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NOx/fijnstof 
- Voertuigen en machines zijn niet langer in bedrijf dan strikt noodzakelijk en voldoen aan de 

actuele stand der techniek; 
- Co-producten in de opslagsilo worden afgedekt met zeil/landbouwplastic; 
- De aanvoerroute van grondstoffen over het terrein wordt zo kort mogelijk gehouden; 
- Co-producten worden rechtstreeks betrokken van Rixona. 
 
SO2 
Zwavelverbindingen worden grotendeels in de vergistingsinstallatie verwijderd. Door middel van 
bacteriën wordt het zwavelwaterstof (H2S) omgezet in elementair zwavel en water. Met een 
geringe luchtinjectie in de biogashouder (4-6% van de biogasproductie) is het mogelijk om tot 
95% van de zwavelwaterstof te verwijderen. 
 
Bij de opwerking naar groen gas wordt ook het resterende zwavelwaterstof nagenoeg geheel 
verwijderd (concentratie van circa 1 ppm). 
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5.6 Geur 

5.6.1 Toetsingskader 

Voor een goede ruimtelijke ordening dient bij een bestemmingsplan, afstemming plaats te 
vinden tussen activiteiten die milieuhinder kunnen veroorzaken en hindergevoelige functies. 
Voor deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de lijst met richtafstanden uit de VNG-
Brochure ‘‘Bedrijven en milieuzonering’’ (herziene versie, 2009).  
Deze richtafstanden kunnen worden gezien als de (indicatieve) afstand waarbij geen sprake zal 
zijn van onaanvaardbare hinder ter plaatse van milieugevoelige functies als gevolg van een 
milieubelastende activiteit. In gebieden waar een menging van functies voorkomt, wordt 
uitgegaan van een kortere richtafstand. 
 

5.6.2 Huidige milieusituatie 

In de huidige situatie is op het perceel een fabriek gevestigd welke aardappelpoeder produceert 
als grondstof in de voedingsmiddelenindustrie. Een dergelijk bedrijfsactiviteit valt binnen 
milieucategorie 4.2 van de VNG-brochure. Er geldt een grootste richtafstand van 300 m ten 
opzichte van een rustige woonwijk voor het aspect geur. De afstand van de dichtstbijzijnde 
woningen van derden bedraagt circa 225 meter ten opzichte van installatie. De woningen vallen 
daardoor buiten de grensafstand.  
 
De referentiesituatie/autonome ontwikkeling ten aanzien van geur is niet eenvoudig in beeld te 
brengen. In het verleden is er geen geuronderzoek uitgevoerd voor Rixona. Ook is er in de 
vergunningsvoorschriften nagenoeg niets over opgenomen. Een indicatieve berekening op basis 
van kentallen is niet mogelijk omdat deze kentallen ontbreken. De NeR geeft voor de 
aardappelverwerkende industrie expliciet aan dat de individuele inrichtingen qua geuremissie 
sterk kunnen verschillen en er daarom geen branche specifieke emissiegegevens zijn 
vastgesteld.  
 
Bij de gemeente zijn geen klachten ingediend over stank van Rixona.  
 

5.6.3 Beschrijving toekomstige milieueffecten  

Ten aanzien van het aspect ‘geurhinder’ valt op te merken dat een vergistingsinstallatie een 
gesloten installatie is, waardoor er nauwelijks geurhinder wordt verspreid. Dit is noodzakelijk 
omdat vergisting een anaeroob (zuurstofloos) proces is. Geuremissies die wel mogelijk kunnen 
voorkomen tijdens een normale bedrijfssituatie zijn afkomstig van: 

• Transport; 
• Laden en lossen; 
• Opslag. 

 
Geuroverlast kan door het toepassen van goede opslag- en toediening methoden voor mest en 
co-producten en goed management van de installatie voorkomen worden. Binnen de inrichting 
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van Dijkstra/Witteveen worden maatregelen voor het voorkomen van geuremissie vanwege de 
biogasinstallatie (zoals aangegeven in de ‘Handreiking (co-)vergisting van mest’ toegepast. Zie 
hiervoor paragraaf 5.4.6. 
 
In de toekomstige situatie wanneer een vergister (alternatief 1 of 2) wordt gerealiseerd wordt 
het perceel voorzien van een bestemming waarmee de huidige aardappelverwerkingsfabriek en 
de mestvergistingsinstallatie mogelijk zijn. De Rixonafabriek welke als uitgangspunt wordt 
genomen heeft een grotere richtafstand ten opzichte van woningen van derden dan de 
vergistingsinstallatie, dit op basis van de VNG-brochure. Zodoende wordt ook in de toekomstige 
situatie ruimschoots voldaan aan de richtafstand. 

5.6.4 Conclusies 

In opdracht van de initiatiefnemers is door WNP raadgevende ingenieurs een geuronderzoek 
uitgevoerd voor de geprojecteerde co-vergistingsinstallatie van Dijkstra/Witteveen aan de 
Westervalge te Warffum. Geuronderzoek co-vergistingsinstallatie Dijkstra Witteveen te 
Warffum / Rapport 6111006.R02a / 20 mei 2011. De conclusies uit die rapportage zijn hieronder 
weergegeven. Zie hiervoor bijlage 8. 
 
De co-vergistingsinstallatie wordt gerealiseerd op het noordelijke deel van het terrein van 
Aviko/Rixona aan de Westervalge 82 te Warffum. Door het toepassen van goede opslag- en 
toedieningmethoden voor mest en co-producten en goed management van de 
(co)vergistingsinstallatie wordt het ontstaan van ongewenste geurstoffen als zwavelhoudende 
stoffen (H2S), vluchtige vetzuren, fenolen, ammonia en vluchtige aminen tijdens het 
vergistingsproces zoveel mogelijk voorkomen. 
 
Aan de toetswaarden voor aaneengesloten woonbebouwing van ten hoogste 0,5 ouE/m3 als 
98-percentielwaarde, 1,0 ouE/m3 als 99,5-percentielwaarde, 2,0 ouE/m3 (als 99,9-
percentielwaarde en 5,0 ouE/m3 als 99,99-percentielwaarde wordt ter plaatse van de woningen 
te Den Andel (en het verderop gelegen Warffum) voldaan. 
 
Ter plaatse van de verspreid liggende woningen, waaronder de woningen Westervalge 80 en 78, 
wordt voldaan aan de streefwaarde van 0,5 ouE/m3 als 98-percentiel. Voor verspreid liggende 
woningen wordt vanwege de relatief grote onnauwkeurigheid niet getoetst aan de hoge 
percentielwaarden. 
 
Benadrukt wordt dat de gepresenteerde berekeningsresultaten een ‘worst-case’ scenario 
representeren omdat er in de aangehouden bedrijfsduur een grote mate van gelijktijdigheid van 
de activiteiten is verdisconteerd. 
 
Op grond van de resultaten is geurhinder vanwege de inrichting van Dijkstra/Witteveen niet te 
verwachten. 
 



 
 

 

Project 100261 
Ekwadraat 

PlanMER Dijkstra-Witteveen, Warffum 84/113 

 

 
Figuur 33 Berekende geurcontour - 0,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde [Bron: WNP Rapport 6111006.R02a] 

Figuur 34 Berekende geurcontour - 1,0 ouE/m3 als 99,5-percentielwaarde [Bron: WNP Rapport 6111006.R02a] 
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Figuur 35 Berekende geurcontour - 2,0 ouE/m3 als 99,9-percentielwaarde [Bron: WNP Rapport 6111006.R02a] 

 
Cumulatie van geurbijdrage Rixona aan de vergister 
Eventuele geuremissie van Rixona is het gevolg van de industriële processen binnen de fabriek. 
De aard van die geur is, als ook aangegeven in de bijzondere regeling8, te karakteriseren als 
kook-/baklucht. De aard van de geuremissie is daarmee wezenlijk anders dan deze van de 
mestvergistingsinstallatie van Dijkstra/Witteveen. 
 
Cumulatie van geuren en de daarmee verband houdende beoordeling c.q. toetsing is mogelijk 
wanneer het geuremissies betreft die vergelijkbaar zijn qua aard, beleving en hedonische 
waarde. Aan deze voorwaarde wordt in de situatie van Rixona met de inrichting van 
Dijkstra/Witteveen niet voldaan. Overigens volgt reeds uit de berekeningsresultaten (zie Bijlage 
8), dat de te verwachten bijdrage vanwege de inrichting van Dijkstra/Witteveen zeer beperkt is. 
 

                                                            
8 Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau geeft de NeR de hindersystematiek. Met behulp hiervan kan een 
situatie van geuroverlast worden beoordeeld. Toepassen van de hindersystematiek leidt tot een specifieke afweging voor 
een individuele situatie of tot het toepassen van een bijzondere regeling. Voor de aardappelverwerkende industrie geldt 
de bijzondere regeling B8 uit de NeR. 
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Effecten Geur 

Referentiesituatie Geen verandering tov huidige situatie 
Alternatief 1 Zeer beperkte geurhinder van vergistingsinstallatie 
Alternatief 2 Zeer beperkte geurhinder van vergistingsinstallatie 
 

5.6.5 Maatregelen 

 
BBT technieken ten aanzien van geur die binnen de inrichting Dijkstra/Witteveen worden 
toegepast zijn: 
- De procesonderdelen waarin biogas aanwezig is worden gesloten en gasdicht uitgevoerd. 
- In het onderhoudsprotocol wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het voorkomen van 

emissie van biogas (en de daarmee samenhangende emissie van geur). Bijvoorbeeld wordt 
voor het plegen van onderhoud aan de installatie gezorgd voor voldoende opslagcapaciteit 
voor biogas (bufferruimte) en wordt regelmatig gecontroleerd of de aanwezige watersloten 
bijgevuld moeten worden. 

- Het ontwijken van biogas moet te allen tijde worden voorkomen. Wanneer in geval van een 
calamiteit biogas zou moeten worden afgeblazen wordt dit middels een fakkelinstallatie 
verbrand. Geurcomponenten worden afgebroken bij verbranding van biogas. 

- Vloeibare producten worden in gesloten vrachtwagens aangevoerd. 
- De vloeibare dierlijke mest en vloeibare co-producten worden middels een gesloten 

leidingsysteem vanuit een tankwagen gelost in de vooropslagtank of opslagsilo’s. Deze 
vloeibare stoffen worden eveneens middels een gesloten leidingsysteem vanuit de 
opslagtanks of –silo’s naar de vergisters gevoerd. Het leidingen systeem is voorzien van 
adequate aan- en afsluitsystemen. 

- De toevoer van mest en co-substraat in de covergisters is zodanig dat geen emissie van 
biogas kan plaatsvinden, de covergisters worden hiervoor niet geopend. Het invoersysteem 
van de vergistingsinstallatie wordt uitgerust met een gesloten voormenginstallatie waarmee 
de vloeibare mest en vloeibare co-substraten met de vaste co-substraten worden vermengd 
tot een verpompbare substantie en/of met bijvoorbeeld een vijzelsysteem door de wand 
van de vergister om de vaste co-substraten onder het niveau van de mest in de vergister te 
voeren. 

- Het transport van digestaat van de vergisters naar de navergisters vindt plaats via een 
gesloten leidingsysteem. 

- De te vergisten (co)producten (aardappelresten en andere ‘positieve lijst’ stoffen) worden 
opgeslagen in gesloten tanks of worden afgedekt opgeslagen in sleufsilo’s. De droge 
producten kunnen eventueel bijdragen aan de geuremissie, dit is afhankelijk van de aard van 
de producten, de mate van versheid, de hoeveelheid, de mate waarop de producten worden 
afgeschermd van de buitenlucht en de verblijftijd in de opslagplaats om broei en 
fermentatie tijdens de opslag te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. De droge 
producten bestaan grotendeels uit reststromen van Rixona. Hierdoor zal geen extra 
geuroverlast ontstaan ten opzichte van de huidige situatie. In de toekomstige situatie zullen 
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zowel bij alternatief 1 als bij alternatief 2 deze reststromen naar verwachting sneller 
verwerkt worden dan dat ze momenteel in huidige referentiesituatie worden afgevoerd. 
 

5.7 Geluid 

5.7.1 Toetsingskader 

Het toetsingskader voor geluidhinder van inrichtingen die in ‘belangrijke mate geluidshinder’ 
kunnen veroorzaken, is vastgelegd in de Wet geluidhinder. Voor overige inrichtingen gelden de 
algemene regels uit het Activiteitenbesluit of wordt de maximale geluidsbelasting vastgelegd in 
een milieuvergunning, indien het een milieuvergunningsplichtig bedrijf betreft.  
 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 
(VROM, 1998). Bij industrielawaai wordt gekeken naar de gemiddelde geluidsbelasting over een 
lange periode en naar pieklawaai. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt voor de  
geluidsbelasting in de dag-, avond- en nachtperiode. De richtwaarden zijn weergegeven in de 
onderstaande tabel. 
 

 dag avond nacht 
Langtijdgemiddelde 
geluidsniveau 

40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 

Maximaal geluidsniveau 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

Tabel  10 Richtwaarden gemiddelde geluidsbelasting 

5.7.2 Huidige milieusituatie 

Als referentiesituatie kan de huidige inrichting van Rixona worden beschouwd. Volgens de 
vigerende vergunning van Rixona is ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen een equivalent 
geluidniveau toelaatbaar van ten hoogste 45 dB(A) in de dagperiode, 40 dB(A) in de 
avondperiode en 35 dB(A) in de nachtperiode. 
 
Uit een door WNP uitgevoerd akoestische meting is gebleken dat met name in de nachtperiode 
er een overschrijding plaats vindt van deze normen. Deze overschrijding betreft circa 3 dB(A).  
 

5.7.3 Beschrijving toekomstige milieueffecten  

Naar verwachting zal de opwaarderinginstallatie indien van toepassing de bepalende factor zijn. 
Deze kan inpandig worden geplaatst zodat voldoende akoestische afscherming mogelijk is.  
 
Wanneer biogas rechtstreeks geleverd kan worden aan Rixona zullen naar verwachting de 
transportbewegingen en het vullen van de vergisters de akoestisch bepalende factoren zijn. 
Uiteindelijk wordt het biogas bij afnemer Rixona wel verwerkt in de droger, deze is echter 
inpandig geplaatst en valt binnen de inrichting van Rixona (en bestaat in de huidige situatie ook 
al).  
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In opdracht van de initiatiefnemers is door WNP raadgevende ingenieurs een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd voor de te realiseren co-vergistingsinstallatie van Dijkstra/Witteveen te 
Warffum: Akoestisch onderzoek co-vergistingsinstallatie Dijkstra/Witteveen te Warffum /  
Rapport 6111006.R01a / 20 mei 2011 (zie Bijlage 9). De conclusies uit die rapportage staan 
hieronder weergegeven. 
 
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de te verwachten geluidsniveaus in de 
(woon)omgeving ten behoeve van de te doorlopen MER- en bestemmingsplanprocedures en in 
een later stadium ten behoeve van de aanvraag van een vergunning in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, omgevingsvergunning). 
 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
Uitgaande van de geluidsgegevens als gepresenteerd in hoofdstuk 5 van het akoestisch 
onderzoek  en rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken zijn de 
te verwachten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de omgeving gegeven in hoofdstuk 8 
van het akoestisch onderzoek. Uit de resultaten volgt dat de te verwachten bijdrage vanwege de 
inrichting van Dijkstra/Witteveen ter plaatse van de omliggende woningen nagenoeg 
verwaarloosbaar is. Aan de richtwaarden voor een landelijke omgeving van respectievelijk 40 
dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode wordt 
voldaan. 
 
De inrichting van Dijkstra/Witteveen wordt ontsloten via het terrein van Rixona. Voor zover het 
verkeer naar en van de inrichting van Dijkstra/Witteveen rijdt over het terrein van Rixona dient 
de daarmee verband houdende geluidemissie toegerekend te worden aan de inrichting van 
Rixona. Uit de resultaten volgt dat ter plaatse van de omliggende woningen de geluidbijdrage 
vanwege deze extra verkeersbewegingen over het terrein van Aviko/Rixona verwaarloosbaar is. 
 
De inrichting van Rixona blijft maatgevend voor de (langtijdgemiddelde) geluidsniveaus in de 
omgeving, ook in de situatie na realisatie van de co-vergistingsinstallatie van Dijkstra/Witteveen. 
 
Maximale geluidsniveaus 
Met betrekking tot de maximale geluidniveaus dient er naar te worden gestreefd om maximale 
geluidniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente geluidsniveau uitkomen te 
voorkomen. 
 
Het equivalente geluidniveau in de omgeving wordt bepaald door de inrichting van 
Aviko/Rixona. De voor het maximaal geluidsniveau aan te houden richtwaarde bedraagt voor de 
woningen Westervalge 80 en 84 respectievelijk LAmax = 55, 50 en 45 dB(A) in de dag-, avond- en  
 
nachtperiode. Voor de woning Westervalge 78 bedraagt de richtwaarde respectievelijk LAmax = 
50, 45 en 40 dB(A) in de dag-, avond en nacht periode. 
 
Uit de berekeningen volgt dat aan de bovengenoemde richtwaarden wordt voldaan. 
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De maximale geluidsniveaus op het terrein van Dijkstra/Witteveen worden veroorzaakt door 
verkeersbewegingen en laad- en losactiviteiten op het terrein van Dijkstra/Witteveen en zijn 
voor beide berekeningsvarianten (met of zonder opwerking biogas) gelijk. 
 
Incidentele bedrijfssituatie   
Bij storingen kan na verloop van tijd een affakkelinstallatie in werking treden. Door good-
housekeeping (goed onderhoud e.d.) wordt te allen tijde getracht dit soort situaties te 
voorkomen. Bij het in werking treden van de fakkel is de opwerkingsinstallatie buiten bedrijf en 
wordt er geen materiaal meer ingevoerd. Voor zover deze situatie al een enkele maal op 
jaarbasis voorkomt, wordt de geluidemissie vanwege de fakkel gecompenseerd door een 
afname van de overige geluidsbronnen. Het in geval van een eventuele storingssituatie 
affakkelen van biogas leidt niet tot een verhoogde geluidsemissie. 
 
Indirecte hinder 
Het verkeer bereikt en verlaat de inrichting voornamelijk vanuit oostelijke richting (vanaf 
provinciale weg). De maatgevende woning langs de ontsluitingsroute is de woning Westervalge 
51. De berekende bijdrage vanwege het vrachtverkeer naar en van de inrichting van 
Dijkstra/Witteveen bedraagt ten hoogste 49 dB(A). Aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
wordt voldaan. 
 
De cumulatieve bijdrage vanwege het wegverkeer naar zowel de inrichting van Rixona, als 
Dijkstra/Witteveen bedraagt 53 dB(A) invallend op de woning Westervalge 51. De te verwachten 
gevelgeluidwering bedraagt ten minste GA = 20 dB(A). Aan de toelaatbare binnenwaarde van 35 
dB(A) wordt, ook wanneer de individuele bijdragen van de beide inrichtingen worden 
gecumuleerd, voldaan. 
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5.7.4 Conclusies 

Bovenstaande leidt tot de volgende conclusies. 
 

Effecten Geluid 
Referentiesituatie/autonome 
ontwikkeling 

Geen verandering t.o.v. de vergunde voorschriften. 

Alternatief 1 Geen effecten ter hoogte van woningen van derden. De 
inrichting van Rixona blijft maatgevend voor de 
geluidsniveaus in de omgeving, ook in de situatie na 
realisatie van alternatief 1.  
Aan alle richtwaarden wordt voldaan. 

Alternatief 2 Geen effecten ter hoogte van woningen van derden. De 
inrichting van Rixona blijft maatgevend voor de 
geluidsniveaus in de omgeving, ook in de situatie na 
realisatie van alternatief 2.  
Aan alle richtwaarden wordt voldaan. 

 

5.7.5 Maatregelen 

Bij de stationaire geluidsbronnen wordt rekening gehouden met het aspect geluid. Mengwerken 
worden geluidarm uitgevoerd (frequentieregeling of omkast) en koelapparatuur en ventilatoren 
worden geluidsarm uitgevoerd (voldoende capaciteit, zodat de condensors op laag toerental 
kunnen werken. 
 
De opwerkingsinstallatie wordt inpandig geplaatst en voorzien van een omkasting of opgesteld 
in stalen containers. Verder wordt de openingsduur van de overheaddeur van de loods zoveel 
mogelijk beperkt. Verkeersbewegingen en laad- en losactiviteiten zijn beperkt tot de 
dagperiode. 
 

5.8 Externe veiligheid 

5.8.1 Toetsingskader 

Vanuit een goede ruimtelijke ordening en milieu is het van belang te kijken naar activiteiten die 
risico’s kunnen opleveren voor de beoogde ontwikkeling. Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen: 
- inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of verwerkt; 
- het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of het water; 
- het vervoer van gevaarlijke stoffen door leidingen. 
 
Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Op grond van deze 
benadering worden grenzen gesteld aan de risico’s gelet op de kwetsbaarheid van de omgeving. 
Daarbij wordt rekening gehouden met twee verschillende normen: het plaatsgebonden risico 
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(PR) 9) en het groepsrisico (GR) 10). Ten aanzien van het plaatsgebonden risico geldt een kans van 
10-6 als grenswaarde. Dit betekent dat binnen de zogenaamde PR 10-6-contour geen nieuwe 
kwetsbare objecten mogen worden toegestaan. Voor ontwikkeling van nieuwe beperkt 
kwetsbare objecten geldt deze norm als streefwaarde.  
 
Nieuwe ontwikkelingen binnen de groepsrisicocontour, die een wezenlijke toename teweeg 
brengen van het groepsrisico, zullen moeten worden verantwoord. Door deze 
verantwoordingsplicht zal een bestuurlijke afweging en keuze worden gemaakt waarin de 
nieuwe ontwikkeling wordt afgewogen tegen aspecten als externe veiligheid, zelfredzaamheid, 
bestrijdbaarheid, bereikbaarheid en economische belangen.  
 

5.8.2 Huidige milieusituatie 

In de omgeving van het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig waar, uit het oogpunt van 
externe veiligheid, rekening mee dient te worden gehouden. In de autonome ontwikkeling van 
de referentiesituatie zal er geen risicobron bijkomen.  
 

5.8.3 Beschrijving toekomstige milieueffecten 

Zoals aangegeven in paragraaf 2.15 zijn het Bevi en Revi niet van toepassing. 
Desondanks heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ten aanzien van 
externe veiligheidsrisico’s van mestvergistingsinstallaties, en in het bijzonder de opslag van 
biogas, een afstandentabel opgesteld 11).  
Voor de opslag van biogas in een gasreservoir bij een lichte overdruk (van 0,1-0,3 bar) moeten 
veiligheidsafstanden worden aangehouden. Voor de veiligheidsafstanden wordt geadviseerd 
aan te sluiten bij het RIVM-rapport Veiligheid grootschalige productie van biogas (RIVM, 2010) 
en het document Effect- en risicoafstanden bij de opslag van biogas (RIVM, 2008). 
Vergistingsinstallaties met een biogasopslagcapaciteit van meer dan 4.000 m3 kunnen een 
veiligheidsrisico met zich meebrengen vanwege de aanwezigheid van H2S. Het H2S gehalte dient 
lager te zijn dan de drempelwaarde van 1%. In installaties met een gasopslag groter dan 4000 m3 
zou je deze concentratie kunnen halen. Daarom wordt onderscheid gemaakt naar de omvang 
van de biogasopslag. 

a) Inrichtingen met biogasopslag tot en met 4.000 kubieke meter 
b) Inrichtingen met biogasopslag groter dan 4.000 kubieke meter 

In de referentiesituatie is er geen sprake van vergisting; beide vergistingsalternatieven vallen 
met hun gasopslagcapaciteit van 2600 m3  ruim onder de drempelwaarde. 
 

                                                            
9) Plaatsgebonden Risico (PR) is “het risico op een plaats buiten een inrichting uitgedrukt als de kans per jaar dat een 
persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een 
ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel 
betrokken is”. 
10) De definitie van Groepsrisico (GR) is “de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen 
overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, 
gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is”. 
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Voor Inrichtingen met biogasopslag tot en met 4.000 kubieke meter (dus voor alternatief 1 en 2) 
geldt: 

• Voor biogasopslag tot 4.000 kubieke meter (met een H2S-gehalte onder 1%) is in 
normale omstandigheden een veiligheidsafstand van 50 meter voldoende, gerekend 
vanaf het midden van de biogasopslag. Dit is dezelfde afstand die ook geadviseerd 
wordt bij zonering in het bestemmingsplan. Binnen deze afstand mogen geen kwetsbare 
objecten in de zin van het Besluit externe veiligheid inrichtingen liggen. Indien mogelijk 
moet ernaar gestreefd worden dat binnen die afstand ook geen beperkt kwetsbare 
objecten liggen, zeker bij oprichting van een nieuwe installatie. Ook moet ernaar 
gestreefd worden dat de PR 10-6 contour niet buiten de grens van de inrichting komt te 
liggen. Overigens ligt het ook niet voor de hand binnen de risicocontour interne 
nevenactiviteiten met een verblijfsfunctie uit te voeren, zoals een boerengolf of een 
camping, en zou ernaar gestreefd moeten worden de bedrijfswoning ook buiten de 
contour te houden. In de omgeving van de biogasopslag dienen ontstekingsbronnen 
zoveel mogelijk te worden geweerd.  
De dichtstbijzijnde woning is gelegen op een afstand van 225 meter en valt buiten de 
veiligheidsafstand. Geprojecteerde kwetsbare objecten (nieuwe woningen) zijn niet 
voorzien. 

 
• Verder verdient het aanbeveling vrijstaande reservoirs tegen externe belasting 

(aanrijding of scherpe voorwerpen) te beschermen, bijvoorbeeld door middel van een 
hekwerk of een andere gelijkwaardige voorziening. Een in een gistingstank aangebracht 
reservoir is hier al voldoende tegen beschermd. Opstelling van een gasreservoir in een 
afgesloten ruimte kan leiden tot explosie-effecten. Dergelijke opstellingen worden 
afgeraden. Tenslotte wordt afgeraden een gasreservoir in de directe nabijheid van de 
terreingrens op te stellen.  
De gasreservoirs bevinden zich in de gistingstanks en zijn daarmee voldoende 
beschermd tegen externe belasting. De gistingstanks staan niet in een afgesloten ruimte 
maar in de buitenlucht.  

 
• De inrichtinghouder moet voldoende aandacht hebben voor het risico van 

zwavelwaterstof (H2S). Door de hoge giftigheid kan het zwavelwaterstof bij slachtoffers 
maken. Dat is vooral een intern (ARBO) risico, maar ook externe effecten zijn niet uit te 
sluiten. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat zwavelwaterstof aanwezig is, moeten 
minimaal de volgende maatregelen genomen worden:  

1. Bij ontwerp van de installatie moet worden gespecificeerd welk H2S-gehalte 
verwacht wordt, en welke maatregelen getroffen worden om het H2S-gehalte zo 
laag mogelijk te houden. 

2. Ontzwaveling in de vergistingstank. Daarbij moet verzekerd zijn dat zolang het 
vergistingsproces loopt, er altijd ontzwaveld wordt, ook bij storingen of 
incidenten.  
Ontzwaveling in de vergistingstank vindt bij de twee vergistingsalternatieven 
plaats door oxidatie van H2S tot elementair zwavel door beluchting. 

3. Zwavelwaterstof wordt gevormd bij de anaerobe afbraak van zwavelhoudende 
stoffen. De vorming van zwavelwaterstof kan worden voorkomen door zo min 
mogelijk zwavelhoudende stoffen toe te voegen. Bij de selectie van co-
substraten wordt bij beide alternatieven aandacht gegeven aan het 
zwavelgehalte van de co-substraten. Co-substraten met een relatief hoog 
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zwavelgehalte zoals koolsoorten en eiwitrijk materiaal moeten gedoseerd 
worden toegevoegd. 

 

5.8.4 Conclusie 

Bij beide alternatieven van de  vergistingsinstallatie dient een veiligheidsafstand van 50 meter in 
acht genomen te worden. Het dichtstbijzijnde kwetsbare object (woning) bevind zich op 225 
meter. Zodoende zijn er geen belangrijke milieueffecten ten aanzien van dit aspect te 
verwachten.  
 

Effecten Externe veiligheid 
Referentiesituatie Geen veiligheidsafstand 
Alternatief 1 Veiligheidsafstand van 50 meter 
Alternatief 2 Veiligheidsafstand van 50 meter 
 

5.8.5 Maatregelen 

Ten aanzien van de Externe veiligheid worden de volgende maatregelen getroffen. 
- De noodzakelijke aanduidingen met “roken en open vuur verboden” binnen 5 meter van de 

vergisters. 
- De (na)vergisters zijn voorzien van een overdrukbeveiliging zodat bij een te hoge biogasdruk 

deze in werking wordt gezet. Zo nodig wordt dit via de noodfakkel afgefakkeld. 
 

5.9 Verkeer 

5.9.1 Toetsingskader 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden bekeken of de extra verkeersintensiteit die wordt 
gegenereerd, kan worden afgewikkeld over het bestaande wegennet en de verkeersveiligheid 
niet in het gedrang komt. De komst van een vergistingsinstallatie aan de Westervalge zorgt voor 
een toename van het vrachtverkeer op deze weg. Deze weg wordt door omwonenden niet als 
erg veilig ervaren doordat vrachtverkeer van en naar Rixona samen met schoolgaande jeugd op 
de fiets gezamenlijk gebruik moeten maken van deze weg. Dit wordt onderbouwd met: 
 De weg wordt gebruikt door schoolgaande kinderen naar en van Warffum. De daar rijdende 

vrachtauto’s vormen voor deze kinderen een gevaar door het smalle profiel van de weg. 
 De vrachtauto’s die Rixona bezoeken parkeren regelmatig langs de weg hetgeen gevaarlijke 

en onoverzichtelijke situaties oplevert voor de daar rijdende fietsers 
 Ook wordt de Westervalge regelmatig gebruikt bij het keren van de vrachtauto’s. Ook 

hierdoor ontstaan regelmatig gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties voor de daar rijdende 
fietsers.  

Naast verkeersveiligheid dient te worden bekeken of de ontwikkeling tot gevolg heeft dat er 
sprake is van (indirecte) geluidshinder door toename van verkeer van en naar de inrichting.  
 



 
 

 

Project 100261 
Ekwadraat 

PlanMER Dijkstra-Witteveen, Warffum 94/113 

 

BügelHajema Adviseurs heeft een verkeerskundige beschouwing uitgevoerd [Verkeerskundige 
beschouwing vergistingsinstallatie bij Rixona, A. Fransen, 26 mei 2011]. Dit advies is in deze 
paragraaf verwerkt. Het volledige advies is terug te vinden in bijlage 10. 
 

 
Figuur 36 Zicht vanuit het oosten op Rixona 

5.9.2 Huidige milieusituatie 

De gemeente Eemsmond heeft in september 2010 verkeerstellingen op de Westervalge 
uitgevoerd op het wegvak gelegen tussen Rixona en de provinciale weg N363. De verkeerstelling 
is uitgevoerd van woensdag 8 september 10.00 uur 2010 tot dinsdag 14 september 2010 12.00 
uur. Het verkeer is in beide richtingen (richting Rixona en richting de aansluiting op de N363) 
geteld op de Westervalge ter hoogte van nummer 78. Zie hiervoor ook bijlage 10. 
 

 
Figuur 37 Locatie verkeerstelling  wo 8 sept 10 uur 2010  tot di 14 sept 12 uur 2010 op de Westervalge  thv. nr 78 
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De resultaten van de verkeerstelling zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
 
richting Personen auto lichte

vrachtauto 
zware
vrachtauto 

totaal mvt tweewielers

N363 258 20 32 310 193 
Rixona 389 27 32 448 118 
Totaal 647 47 64 758 311 

Tabel 11 Etmaalintensiteit werkdag Westervalge in beide richtingen 

 
Volgens opgaven van Rixona bezoeken ongeveer 30 vrachtauto’s per dag het bedrijf hetgeen 
neerkomt op ongeveer 60 ritten per etmaal. Het overgrote deel hiervan rijdt in de richting van 
de provinciale weg N363. Het komt incidenteel voor dat er vrachtauto’s via het dorp Den Andel 
gaan maar dat is niet de beoogde en aangegeven rijrichting. 
 
De Westervalge kent een breedte van 5.5 meter met aan weerszijden een berm met 
bermsloot/greppel. De verharding bestaat uit asfalt. In het categoriseringsplan van de gemeente 
heeft de weg de functie van erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met de bijbehorende 
maximum snelheid van 60 km/uur. Ten oosten van Rixona is de weg voorzien van onderbroken 
kantmarkering ten westen van Rixona is geen markering op de Westervalge aangebracht. 
 
Omwonenden en inwoners van Den Andel beleven de huidige situatie aan de Westervalge als 
onveilig. Met name de combinatie van schoolgaande kinderen op de fiets en de aan- en afvoer 
in de spitstijden (tussen 07.00 en 09.00 uur) wordt als erg onveilig ervaren. Deze beleving van 
onveiligheid wordt niet ondersteund door ongeval gegevens. 
 
In de referentiesituatie vinden geen extra vervoersbewegingen ten behoeve van de inrichting 
van Dijkstra en Witteveen plaats. Rixona voert dagelijks twee vrachtwagens met restproducten 
af. Bij realisatie van alternatief 1 of 2 zullen deze restproducten van Rixona in de vergister van 
Dijkstra/Witteveen worden verwerkt en dan vinden deze afvoertransporten niet plaats. 

5.9.3 Beschrijving toekomstige milieueffecten 

Aan en afvoerbewegingen 
De transportbewegingen voor alternatief 1 en 2 zijn identiek. Het transport naar de inrichting 
van Dijkstra/Witteveen vindt plaats per as. De aan- en afvoerbewegingen zullen, net als de 
transportbewegingen van Rixona, worden afgehandeld via de Westervalge in oostelijke richting. 
De inrichting van Dijkstra/Witteveen wordt ontsloten via het terrein van Rixona. Wel is er een 
zogenaamde ‘calamiteiten-weg’ waarlangs de inrichting in geval van nood of anderszins is te 
bereiken en te verlaten.  
De aan- en afvoer en de hiermee verband houdende laad- en losactiviteiten zijn beperkt tot de 
dagperiode, tussen 07.00 – 19.00 uur. Zodra de transportbewegingen de verderop gelegen 
provinciale weg N363 hebben bereikt, worden deze opgenomen in het algemene verkeersbeeld.  
 
Het voorgenomen initiatief genereert ongeveer 24 ritten met vrachtauto’s per etmaal (12 
bezoekende vrachtauto’s). Deze 12 vrachtauto’s parkeren op eigen terrein en niet langs de 
Westervalge. Ook het keren vindt plaats op eigen terrein. 
 
Onderbouwing vrachtverkeer gemiddelde bedrijfssituatie inrichting Dijkstra/Witteveen 
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Voor de aanvoer wordt rekening gehouden met 30.000 ton mest en 15.000 ton co-producten 
per jaar. Voor de afvoer wordt rekening gehouden met 47.500 ton op jaarbasis. Bij een 
capaciteit van ruim 30 ton per vrachtwagen bedraagt het jaargemiddelde aantal transporten 
circa 3080 per jaar. Daarnaast wordt 15.000 ton co-producten (aardappelresten) rechtstreeks 
betrokken van Aviko/Rixona. Er vanuit gaande dat deze co-producten met behulp van 
containerbakken tussen de beide inrichtingen worden getransporteerd komt dit neer op circa 
500 transporten op jaarbasis. In onderstaande Tabel  staat het aantal transporten  opgesomd. In 
de toekomstige situatie zullen naast de bestaande verkeersbewegingen, dagelijks 12 
vrachtwagens van en naar de inrichting van Dijkstra/Witteveen rijden (dus 24 bewegingen). 
Deze verkeerslast kan op het ontsluitende wegennet worden verwerkt.  
 

Aantal transporten in gemiddelde bedrijfssituatie inrichting Dijkstra/Witteveen 

Te transporteren Hoeveelheid 
p/j 

Transporten12  
p/j 

Transporten 
p/d 

Totaal 
Transporten p/d  

Aanvoer mest 30.000 ton 1.000 4 

12 
Aanvoer co-
producten 

15.000 ton 500 2 

Afvoer digestaat 47.500 ton 1.580 6 
Uitgangspunten zijn:  

- Vrachtwagens met een capaciteit van 30 ton; 
- 5 dagen per week transport, 52 weken per jaar.  

Tabel 12 Aantal transporten in gemiddelde bedrijfssituatie inrichting Dijkstra/Witteveen 

De hoeveelheid af te voeren digestaat is hoger dan de totale aanvoer van producten. Dit komt 
omdat bij de afvoer van het digestaat de door Rixona geproduceerde restproducten ook zijn 
meegeteld. Deze worden echter niet per vrachtwagen aangevoerd omdat ze reeds aanwezig 
zijn.  
 
Analyse Verkeersintensiteit 
Op zich zijn de gewenste ontwikkeling en bestaande situatie strijdig met het principe van 
duurzaam veilig. De weg heeft de functie van erftoegangsweg en dergelijke wegen met een smal 
profiel behoren in principe geen bedrijven met zware transporten te ontsluiten. Indien de 
vergistingsinstallatie een op zichzelf staand bedrijf zou zijn, zou het af te raden zijn een dergelijk 
bedrijf aan de Westervalge te realiseren. Hoewel het echter een zelfstandig bedrijf betreft is er 
sprake van een sterke relatie tussen de vergistingsinstallatie en Rixona. Beide bedrijven leveren 
(rest)producten aan elkaar waarbij een korte afstand tot elkaar van 
belang is. Realisatie van de vergistingsinstallatie op grotere afstand van Rixona betekent meer 
transport over de weg tussen beide bedrijven. 
Daarnaast wordt een belangrijk deel van de verkeersproblematiek veroorzaakt doordat Rixona 
een oneigenlijk gebruik van de Westervalge maakt. Langs de weg wordt door de vrachtauto’s 
geparkeerd wanneer de auto’s te vroeg bij Rixona arriveren. Op het terrein van de te realiseren 
vergistingsinstallatie zal voldoende ruimte worden gecreëerd voor de vrachtauto’s om te 
parkeren en om te keren. Dit houdt in dat de komst van de installatie niet zal zorgen voor extra 
onoverzichtelijke situaties op de Westervalge. De verkeersintensiteit op de Westervalge 
bedraagt ongeveer 758 mvt/etmaal. 
                                                            
12 Eén transportbeweging betekent de vervoersbeweging van een en dezelfde vrachtwagen, dus zowel binnenkomend 
als vertrekkend. 
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De komst van de vergistingsinstallatie zorgt voor een toename van het verkeer met 24 ritten per 
etmaal. Inclusief het personeel van de vergistingsinstallatie zal de verkeersintensiteit op de 
Westervalge maximaal 800 mvt/etmaal bedragen. Van de capaciteit van een erftoegangsweg 
zijn geen exacte cijfers voorhanden. In de literatuur worden aantallen genoemd van 1.500 tot 
6.000 mvt/etmaal. Indien uit wordt gegaan van het laagste cijfer bedraagt de I/C-waarde 
(verhouding tussen intensiteit en capaciteit) 0.53. Deze waarde dient voor een goede 
afwikkeling bij voorkeur onder de 0.80 te liggen. Hieruit blijkt dat er op de Westervalge ten 
gevolge van de komst van de vergistingsinstallatie geen afwikkelingsproblemen te verwachten 
zijn. 
 
De wegbreedte bedraagt ongeveer 5.5 meter. Deze breedte is beperkt getuige het feit dat ten 
oosten van Rixona de berm van de Westervalge gedeeltelijk kaal is gereden en dat het ten 
westen van de Westervalge een volledig begroeide berm betreft. Deze breedte is echter 
voldoende groot voor het inhalen van een fietser door een vrachtauto. Het uitwijken in de berm 
zal voornamelijk gebeuren indien vrachtauto’s elkaar tegemoetkomen. Om de confrontatie met 
schoolgaande fietsers zoveel mogelijk te voorkomen zal het vrachtverkeer naar de 
vergistingsinstallatie pas na 9.00 uur arriveren. 
 
Geluid 
Voor geluidsberekeningen dient uitgegaan te worden van een akoestisch maatgevende (= 
relatief drukke) bedrijfssituatie. Afhankelijk van vraag en aanbod van co-producten varieert het 
dagelijkse aantal transporten naar en van de inrichting. De verkeersbewegingen zijn dus 
discontinu van aard.  Vanwege het discontinue karakter van de transporten wijken deze 
aantallen af van de jaargemiddelde waarden zoals hierboven beschreven en als gepresenteerd 
in het rapport ‘Mededeling voornemen Co-vergistingsinstallatie Dijkstra/Witteveen. In 
onderstaande Tabel  is een overzicht gegeven van het aantal voertuigen naar en van de 
inrichting voor de akoestisch maatgevende (= relatief drukke) bedrijfssituatie ofwel de worst-
case situatie. De worst-case situatie is als uitgangspunt genomen in het akoestisch onderzoek. 
 
 

Aantal transporten in akoestisch maatgevende bedrijfssituatie (worst case) 

Omschrijving voertuigcategorie Aantal voertuigen per periode 

 dagperiode avondperiode nachtperiode 

Vrachtwagens aanvoer mest 6 - - 

Vrachtwagens aanvoer co-producten 3 - - 

Vrachtwagens aanvoer co-producten 
Rixona 

3 - - 

Vrachtwagens afvoer digestaat 9 - - 

Personenwagens 4 - - 

Tabel 13: Overzicht van het aantal voertuigen in de representatieve bedrijfssituatie [WNP Akoestisch onderzoek 2011] 

 
De vervoersbewegingen ten behoeve van de inrichting van Dijkstra/Witteveen zullen na 9 uur in 
de dagperiode plaatsvinden.  
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De woningen Westervalge 47 – 53 liggen op relatief korte afstand van de ontsluitingsroute. 
De effecten van het komende en vertrekkende verkeer zijn meegenomen in het akoestische 
onderzoek. 
 

5.9.4 Conclusie 

Conclusie verkeersintensiteit 
Hoewel uit verkeerskundig oogpunt de situatie niet optimaal is, mag op grond van het feit dat 
het een relatief geringe toename van het verkeer betreft, dat onoverzichtelijke situaties 
vermeden worden (parkeren en keren op eigen terrein) en dat het vrachtverkeer pas na 09.00 
uur de vergistingsinstallatie bezoekt, een moment dat de schoolgaande jeugd reeds gepasseerd 
is, de komst van de vergistingsinstallatie uit verkeerskundige opzicht acceptabel worden geacht. 
 
Conclusie geluid 
Het verkeer bereikt en verlaat de inrichting voornamelijk vanuit oostelijke richting (vanaf 
provinciale weg). 
De maatgevende woning langs de ontsluitingsroute is de woning Westervalge 51. De berekende 
bijdrage vanwege het vrachtverkeer naar en van de inrichting van 
Dijkstra/Witteveen bedraagt ten hoogste 49 dB(A). Aan de voorkeursgrenswaarde van 50 
dB(A) wordt voldaan. 
De cumulatieve bijdrage vanwege het wegverkeer naar zowel de inrichting van Aviko/ 
Rixona, als Dijkstra/Witteveen bedraagt 53 dB(A) invallend op de woning Westervalge 
51. De te verwachten gevelgeluidwering bedraagt ten minste GA = 20 dB(A).  
Aan de toelaatbare binnenwaarde van 35 dB(A) wordt, ook wanneer de individuele bijdragen 
van de beide inrichtingen worden gecumuleerd, voldaan.  
 
Extra verkeer Rixona 
De bijdrage vanwege het verkeer naar en van de inrichting van Dijkstra/Witteveen, voor zover 
dat rijdt over het terrein van Rixona bedraagt ten hoogste LAr,LT = 28 dB(A) in de dagperiode, 
invallend op de woning Westervalge 80. De bijdrage is meer dan 10 dB lager dan de op basis van 
de vigerende vergunning ten hoogst toelaatbare waarde van 45 dB(A) in de dagperiode. In 
overeenstemming met het verwaarlozingscriterium als aangegeven de ‘Handleiding Meten en 
Rekenen Industrielawaai’ is de bijdrage daarmee als verwaarloosbaar te beschouwen. 
 
Cumulatie 
Op basis van de vigerende vergunning is voor Rixona ter plaatse van de dichtstbijzijnde 
woningen een equivalent geluidsniveau toelaatbaar van ten hoogste 45 dB(A) in de dagperiode, 
40 dB(A) in de avondperiode en 35 dB(A) in de nachtperiode. Uit het akoestisch onderzoek volgt 
dat de bijdragen vanwege het extra verkeer, tezamen met de inrichting van Dijkstra/Witteveen 
niet leiden tot een significant hoger geluidsniveau ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen. 
 
 



 
 

 

Project 100261 
Ekwadraat 

PlanMER Dijkstra-Witteveen, Warffum 99/113 

 

 
Effecten Verkeer 

 Akoestisch Verkeersintensiteit 
Referentiesituatie 45 dB(A) dagperiode 

40 dB(A) avondperiode 
35 dB(A) nachtperiode 

2 vrachttransporten/dag 
(afvoer restproducten) 

Alternatief 1 Geen significant hoger 
geluidsniveau ter plaatse van 
de dichtstbijzijnde woningen 
dan referentiesituatie 

12 vrachttransporten/dag 

Alternatief 2 Geen significant hoger 
geluidsniveau ter plaatse van 
de dichtstbijzijnde woningen 
dan referentiesituatie 

12 vrachttransporten/dag 

 
 

5.9.5 Maatregelen 

Ten aanzien van de indirecte hinder als gevolg van de aanvullende transportbewegingen zijn 
geen aanvullende maatregelen nodig. 
 
Om de capaciteit van de Westervalge in de spitstijden niet onnodig te belasten en de 
verkeersveiligheid op de weg stabiel te houden wordt het extra vrachtverkeer ten behoeve van 
de inrichting van Dijkstra/Witteveen na 9 uur ’s ochtends ingepland. Dit om extra 
verkeersbewegingen in de ochtendspits tegen te gaan en voor de veiligheid van schoolgaande 
fietsende kinderen. 
 

5.10 Landschap en ruimtelijke ordening 

5.10.1 Toetsingskader 

In het Provinciaal omgevingsplan (POP, 2009-2013) is onder meer het landschappelijk beleid van 
de provincie opgenomen. Voor de provincie dient de herkenbaarheid van het landschap een 
richtinggevende rol te spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij spelen de kernkwaliteiten 
van het landschap een belangrijke rol. Voor het landschap van de Waddenzee, Eems en Dollard 
worden de volgende kwaliteiten van belang geacht: 
• openheid en grootschaligheid van de landbouwgebieden;  
• licht en stilte in gebieden met hoge natuur- en landschappelijke waarden zoals Natura 2000 

gebieden; 
• stimuleren van het behoud en herstel van karakteristieke bebouwing als monumentale 

boerderijen en erven; 
• het behoud en eventuele herstel van landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle 

dijken en daarmee samenhangende elementen als kolken en dobben. 
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Het zuinig gebruik van de ruimte, waardoor de openheid ervan gewaarborgd blijft, komt tot 
uitdrukking in het zoeken van ruimte voor nieuwe initiatieven. Mogelijkheden worden gezocht 
in het meervoudige ruimtegebruik bij uitbreiding van bedrijven(terreinen) zoals het oprichten 
van de inrichting van mts. Dijkstra en mts. Witteveen op het terrein van Rixona. Dit treft 
daarnaast een ander speerpunt van het provinciaal beleid namelijk duurzaamheid binnen de 
vergunningverlening. De provincie stelt zich positief op ten opzichte van het zuinige gebruik van 
grondstoffen en energie door ketenvorming en/of bundeling van processen.  

5.10.2 Huidige situatie 

MD Landschapsarchitecten heeft in 2008 een landschapsvisie opgesteld voor de Provincie 
Groningen ten behoeve van een principe uitspraak van de provincie over de oprichting van een 
vergistingsinstallatie (zie hiervoor ook bijlage 11). In deze paragraaf staan de resultaten van dit 
onderzoek. Voor een uitvoerige beschrijving van de huidige inrichtingssituatie op het perceel 
verwijzen wij naar de “Landschapsvisie Rixona opgesteld door MD Landschapsarchitecten in 
2008.  
 

 
Figuur 38 Zicht op de Rixonafabriek 

Het fabriekscomplex maakt deel uit van het dorp Den Andel. Van verre is het complex zichtbaar. 
Zowel aan de oost-, west-, en zuidzijde lopen wegen van waaruit je het complex ziet. 
Vanuit het zuiden is het complex steeds vanuit verschillende perspectieven zichtbaar. De meest 
prominente is de provinciale weg. Vanuit het westen zowel vanaf de Noordpolderweg als vanaf 
de weg naar Westernieland. Vanuit het oosten vanuit het dorp Warffum. Vanuit het noorden is 
het complex niet vanaf de openbare weg zichtbaar. Hier ligt de dijk tussen. Vanaf de dijk heb 
je goed zicht op het complex. Door de grote afstand van waar je kijkt, lijkt het complex met de 
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dijkjes rondom de vloeivelden en de opgaande beplanting onderdeel uit te maken van het 
wegdorp Den Andel. 
Vanuit het dorp is het werkterrein rond de fabriek zichtbaar. Vanaf de Noordpolderweg kijk je 
het complex in. De recent aangebrachte eenheid in groen kleur van de buitenschil wordt hier 
teniet gedaan doordat je o.a. witte en rode muren van het binnengebied ziet. 
 

 
Figuur 39 Dijkjes rond de vloeivelden 

Doordat de dijkjes van de vloeivelden iets van de weg zijn gelegen en de tussenruimte wordt 
ingenomen door weilandjes houdt de fabriek enige afstand tot de dorpskom. Vanaf grote 
afstand maakt het complex duidelijk onderdeel uit van het lint. Terwijl bewegend door het lint 
(de Westervalge) het complex duidelijk wordt ervaren als zelfstandige eenheid. 

  
Figuur 40 De locatie bekeken in het veld 

Open ruimte en opgaande beplanting 
Het fabriekscomplex is deels omgeven door beplanting. Zowel aan de noord als aan de oostzijde 
ligt een jong bosje. Doordat deze bosjes nog niet zo groot zijn, vallen ze nu niet erg op en is er 
nog sprake van enige openheid, binnen afzienbare tijd is die wel verdwenen. Tevens ligt aan de 
noordzijde, oostelijk van het dorpsbosje, een dijklichaam tot aan de kavelsloot die midden 
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achter het complex ligt. Aan de zuidzijde neemt de erfbeplanting van het overliggende kavel veel 
van het zicht op het complex weg. Aan de westzijde ligt direct naast het complex ligt een klein 
strookje bosplantsoen, dat nog niet volgroeid is. Belangrijker is aan deze zijde de laanbeplanting 
van de Noordpolderweg. Hierdoor ontstaat in de groeimaanden een halftransparant scherm dat 
de fabriek vanaf grotere afstand (Westernieland) gedeeltelijk aan het zicht onttrekt. In de 
wintermaanden kijk je bijna volledig door de laan heen. 
 
In oost-west richting is er geen sprake van open doorgaande ruimte. In noord-zuid richting is dit 
zeer beperkt door de vele opgaande beplantingen. Er is maar één doorzicht waar de 
kenmerkende openheid van de opstrekkende verkaveling van het dijkenlandschap doorzet 
richting het wierdenlandschap (de paarse ruimte in Figuur ). 
 
Bestemmingsplan 
Het perceel van Rixona is ingevolge het bestemmingsplan buitengebied (vastgesteld 28 juni 
2010) bestemd voor “Bedrijf-Agrarisch be/en verwerkingsbedrijf” met bepaalde 
bebouwingsbepalingen. Het oprichten van een co-vergistingsinstallatie past niet binnen de 
omschrijving en bepalingen en is daarom in strijd met het huidige bestemmingsplan. De 
gemeente Eemsmond heeft aangegeven deze strijdigheid te willen opheffen door het opstellen 
van een nieuw bestemmingsplan. 
 
In de referentiesituatie zal de hierboven geschetste landschappelijke situatie niet veranderen. 

5.10.3 Beschrijving toekomstige effecten  

MD Landschapsarchitecten heeft in 2008 een verkenning gedaan naar de landschappelijke 
kwaliteit van het gebied en hoe op de schaal van het landschap een vergistingsinstallatie 
geplaatst kan worden. Tevens is op kavelniveau gekeken hoe het vergistingproces (dat een 
interne logica kent) het meest optimaal kan worden gepositioneerd. De modellen in die studie 
zijn indertijd met de opdrachtgevers, de gemeente en de provincie besproken en hebben 
geresulteerd in een voorkeursmodel. 
 
Er is gekozen voor een alternatief van het model waarbij het geheel, zo compact mogelijk, 
loodrecht achter het bestaande complex is gepositioneerd. Dit om de openheid zoveel mogelijk 
te behouden en daarmee de zichtbare relatie tussen het dijkenlandschap en het 
wierdenlandschap voelbaar te houden. 
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Figuur 41 De locatie met het voorkeursmodel - 2010 

 
De gehele vergistingsinstallatie is ten opzichte van het Rixona complex iets naar het westen 
geplaatst om enerzijds de openheid optimaal te behouden en anderzijds de meest optimale 
ruimte voor de bedrijfsvoering te creëren. Aan noordzijde is de mogelijkheid tot vormgeving van 
een afscheiding van het vergistingsinstallatie terrein d.m.v. waterpartij. Daarnaast wordt 
hiermee voldoende oppervlakte water gecreëerd om als bergingscompensatie te dienen voor de 
kavel sloot die aan de noordzijde wordt gedempt om ruimte voor het dijklichaam te maken 
alsmede het bebouwde en verharde oppervlakte dat ontstaat met de aanleg van de installatie. 
 
Aan de noordzijde is ook een extra toegangsmogelijkheid gereserveerd voor het geval van 
calamiteiten waarbij de toegang via Rixona niet te gebruiken is, denk bijvoorbeeld aan 
dierziektes. 
 
Vanuit het noorden verdwijnt het complex deels achter het dorpsbosje en voor het overige 
wordt het zicht bepaald door twee grote silo’s achter de dijk. De sleufsilo en andere kleinere 
elementen verdwijnen achter het opgehoogde dijklichaam. Het dijklichaam doet behalve als 
visuele barrière dienst als wandelpad dat gekoppeld is aan het dorpsommetje. Vanaf de dijk is 
zicht over het terrein met op de voorgrond de waterpartij.  
 
Vanaf het zuiden verdwijnt het nieuwe deel voor een groot deel achter het bestaande complex. 
De brijvoersilo, het hoogste element staat in lijn met het gebouw. Er zal een notenboomgaard 
worden geplant die een transparant scherm vormt voor zowel de bestaande als de nieuwe 
bebouwing. 
De silo’s vormen aan de westzijde een afscheiding naar het dorp voor visuele- en geluidshinder 
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enerzijds. Anderzijds vormt het een ordentelijke compositie die wordt ondersteund door extra 
dijklichaam direct achter de silo’s. 
 
De loods is zo dicht mogelijk bij het bestaande complex geplaatst. Deze zal in eenzelfde kleur 
moeten worden opgetrokken als de overige gebouwen. Het vormt tevens een toegangsgebouw 
tot het terrein van de vergistingsinstallatie. Voor koppeling van de huidige fabriek aan de 
installatie biedt deze opzet de beste mogelijkheden. De installatie is om redenen van hygiëne op 
afstand van de aardappelverwerkingsfabriek geplaatst.  
 
Vanuit de bedrijfsvoering is gekozen voor een opstelling van een symmetrisch blok met silo’s. De 
sleufsilo is zo gepositioneerd dat die direct tegenover de de vergister ligt; korte lijnen zijn zo 
gewaarborgd. Er is voor een symmetrische opstelling gekozen zodat de lijn bepaald wordt door 
de twee buitenste (en grootste) silo’s. De brijvoersilo’s zijn, evenwijdig aan het hoofdgebouw en 
aan het eind van de compositie geplaatst zodat zij een beëindiging vormen van de reeks. 
 
MD landschapsarchitecten beveelt aan de binnenzijde van het bestaande complex mee te laten 
doen in de totale groen schil (de buitenkant van het complex). De silo’s kunnen hun eigen beton 
kleur hebben. Zij hebben een zodanig maat dat zij als zelfstandige elementen naast het ‘groene’ 
complex worden beschouwd. 

 
Figuur 42 Zijaanzicht voorkeursmodel 2010 

5.10.4 Conclusies 

Wanneer de aanbevelingen uit het landschappelijk inpassingsplan worden opgevolgd is de 
installatie goed landschappelijk inpasbaar. 
 

Effecten Landschap 
Referentiesituatie Geen verandering 
Alternatief 1 Witte silo’s ten noorden van Rixona fabriek 
Alternatief 2 Witte silo’s ten noorden van Rixona fabriek 



 
 

 

Project 100261 
Ekwadraat 

PlanMER Dijkstra-Witteveen, Warffum 105/113 

 

5.10.5 Maatregelen 

De aanbevelingen vanuit het landschappelijk inpassingsplan worden overgenomen en 
gerealiseerd bij de bouw van de vergistingsinstallatie. Op verzoek van 
omwonenden/klankbordgroep zijn de initiatiefnemers bereid aanvullende maatregelen te 
treffen zoals het verder ophogen van de dijklichamen of uitbreiding van een notenboomgaard 
op andere locaties. 

5.11 Archeologie en cultuurhistorie 

5.11.1 Toetsingskader 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving, is de Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt deel uit 
van de (gewijzigde) Monumentenwet. De kern van de Wamz is dat wanneer de bodem wordt 
verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven. De Wamz verplicht gemeenten bij 
het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met de in hun bodem aanwezige 
waarden.  
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Naast het inventariseren van de te verwachten archeologische waarde, zal het bestemmingsplan 
uiteindelijk, indien nodig (en mogelijk), een bescherming moeten bieden voor waardevolle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gebieden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een aanlegvergunningenstelsel.  

5.11.2 Huidige situatie 

In de referentiesituatie worden in het plangebied voor de vergistingsinstallatie geen ingrepen in 
de bodem voorzien die de archeologie kunnen raken. 
 

Figuur 43 Archeologische verwachtingskaart voor regio Warffum inclusief locatie Rixona
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5.11.3 Beschrijving toekomstige effecten. 

Voor de acht noordelijke gemeenten in de provincie Groningen is een gezamenlijke 
archeologische verwachtingskaart gemaakt. Ook de locatie ten behoeve van het initiatief valt 
binnen deze kaart. De locatie ligt uiterst links op de kaart, aan de rand van het 
onderzoeksgebied. Uit de verwachtingskaart kan worden opgemaakt dat een gedeelte van het 
terrein van Rixona valt binnen het op de kaart aangegeven vlak voor ‘hoge verwachtingswaarde 
archeologische vondsten’. Het betreft hier het zuidelijk gelegen gedeelte van het terrein. Aan de 
noordzijde van het perceel is sprake is van een ‘lage verwachtingswaarde’. 
 
Bouwen 
Het oprichten van bebouwing met een oppervlakte van meer dan 200m² in een gebied met een 
hoge verwachtingswaarde, dient verplicht te worden onderzocht op mogelijke bodemvondsten. 
Uit de verwachtingskaart blijkt echter dat de locatie waarop het initiatief gaat plaatsvinden, 
gelegen is in het gebied met een lage verwachtingswaarde. Hierdoor hoeft er geen verkennend 
archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd te worden.  

5.11.4 Conclusie 

Ten behoeve van het initiatief hoeft geen verkennend archeologisch bodemonderzoek 
uitgevoerd te worden. Wel blijft de verplichting vanuit de Wamz gelden dat, indien er tijdens 
bodemverstorende ingrepen wel vondsten gedaan worden, de bodemingrepen gestopt moeten 
worden. 
 

Effecten Archeologie 
Referentiesituatie Geen. Er worden geen ingrepen gedaan. 
Alternatief 1 Gebied met lage verwachtingswaarde. Indien tijdens 

bodemverstorende ingrepen  vondsten gedaan worden 
moeten de bodemingrepen gestopt worden en de 
provinciaal archeoloog ingeschakeld worden. 

Alternatief 2 Gebied met lage verwachtingswaarde. Indien tijdens 
bodemverstorende ingrepen  vondsten gedaan worden 
moeten de bodemingrepen gestopt worden en de 
provinciaal archeoloog ingeschakeld worden. 

 

5.11.5 Maatregelen 

Ten aanzien van de archeologie zijn geen bijzondere maatregelen voorzien. Wanneer tijdens 
bodemverstorende ingrepen vondsten worden gedaan worden de bodemingrepen gestopt en 
de provinciaal archeoloog ingeschakeld. 
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5.12 Vergelijking milieueffecten alternatieven 

Als referentiesituatie wordt beschouwd de huidige bedrijfsactiviteiten van Rixona.  
Als optimale situatie wordt genomen de te vergunnen en op te richten installatie met een 
capaciteit van 60.000 ton (alternatief 1) en als meest uitgebreide wordt meegenomen de 
situatie zoals deze ontstaat wanneer het leveren van ruw biogas aan de aardappelverwerker 
niet mogelijk is en het biogas opgewaardeerd dient te worden naar groen gas (alternatief 2).  
De alternatieven worden daarbij op basis van voorgaande paragrafen (subjectief) gewogen ten 
opzichte van de referentiesituatie. Hierbij worden de volgende waarden gehanteerd. 
 
Waarde Betekenis 
0 neutraal 
+ Positief (milieu) effect 
++ Sterk positief (milieu) effect 
- Negatief (milieu) effect 
-- Sterk negatief (milieu) effect 

 
 

Milieueffecten Referentiesituatie 
/autonome 

ontwikkeling 

Alternatief  1 Alternatief 2 

Landschap en ruimtelijke 
ordening 

0 - - 

Bedrijven en milieuzonering 
o.g.v. VNG-brochure 

0 0 0 

Extra verkeer  tbv vergisting  0 - - 
Geluid  dag-, avond-, en 
nachtperiode 

0 0 0 

Luchtkwaliteit 0 0 0 
Geur 0 0 0 
 Externe veiligheid 0 - - 
Aardgasverbruik Rixona 0 ++ + 
Energieverbruik vergister n.v.t. 0 - 
Gasproductie  0 ++ + 
Ecologie 0 0 0 
Water 0 - - 
Bodem 0 0 0 
Archeologie 0 0 0 
 
Op grond van de uitgevoerde (milieu)onderzoeken wordt geconcludeerd dat er geen belangrijke 
negatieve gevolgen voor het milieu zullen optreden. De gevolgen voor het landschap kunnen 
grotendeels teniet worden gedaan door het treffen van inpassingsmaatregelen, bijvoorbeeld 
zoals voorgesteld in het rapport “Landschapsvisie vergister Rixona”, opgesteld door MD 
landschapsarchitecten.  
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Alternatief 1 komt als meest gunstig uit de vergelijking naar voren. Dit is ook het 
voorkeursalternatief van de initiatiefnemers. Er wordt alleen voor alternatief 2 gekozen 
wanneer dit noodzakelijk is om een sluitende business case te realiseren. 
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6  Leemten in kennis en evaluatie 

6.1 Leemten in kennis 

Als gevolg van onvolledige informatie, het detailniveau van milieuonderzoeken, de beperkingen 
van rekenmodellen en het feit dat milieuonderzoeken soms door actuele 
(beleids)ontwikkelingen worden achterhaald, kunnen leemten in kennis ontstaan. De 
belangrijkste leemten in kennis in de milieuonderzoeken uit het voorgaande hoofdstuk zijn: 

• Omdat het nog niet helemaal zeker is of de SDE subsidie opwekking en direct gebruik 
van biogas subsidieert, is het nog niet  volledig zeker of het voorkeursalternatief van de 
initiatiefnemers (alternatief 1)  kan worden aangelegd. Mogelijk dient omwille van de 
SDE subsidie voor alternatief 2 gekozen te worden. Voor de milieu impact betekent dat 
weinig tot geen consequenties ten opzichte van alternatief 1. Wel betekent het dat het 
energetisch rendement iets verlaagd wordt. 

• De referentiesituatie ten aanzien van geur is complex om in beeld te brengen.  
 

6.2 Aanzet tot een evaluatieprogramma 

In de Wet milieubeheer is tevens de verplichting opgenomen om milieueffecten tijdens en na 
realisatie van het plan te evalueren. Op grond van deze tussentijdse evaluatie kunnen eventueel 
maatregelen worden getroffen indien bepaalde milieudoelstellingen of normen niet kunnen 
worden gehaald. Voorgesteld wordt de milieueffecten als volgt te monitoren: 

• in het kader van de milieuvergunning zullen periodiek inspecties plaatsvinden. 
Bovendien worden milieuvergunningen om de zoveel tijd herzien. Daarbij wordt erop 
toegezien of de installaties voldoen aan de vergunde situatie en of revisie van de 
milieuvergunning noodzakelijk wordt geacht; 

• om de minimale  milieu-impact van de vergistingsinstallatie  te garanderen zal een 
monitoringprogramma worden opgezet voor: 

o Geur en emissiemeting; 
o Verkeersbewegingen; 
o Geluidsmetingen. 

• Indien tijdens graafwerkzaamheden archeologische vondsten worden aangetroffen 
worden deze  aangemeld bij het bevoegd gezag 

• Wanneer bij de werkzaamheden dieren aangetroffen worden, krijgen  ze de gelegenheid 
om te vluchten of worden ze  voorzichtig opgepakt  en op een vergelijkbare, maar 
veilige plek in de buurt weer losgelaten. 
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7 Conclusie 

Op grond van de uitgevoerde milieuonderzoeken kan worden geconcludeerd dat  milieueffecten 
verwaarloosbaar zijn. Er treden geen belangrijke negatieve gevolgen op voor het milieu bij 
oprichting en exploitatie van een vergistingsinstallatie.  
 
Op grond van de in hoofdstuk 5 in beeld gebrachte milieueffecten, kan het volgende worden 
geconcludeerd: 

• milieueffecten die direct samenhangen met het proces van biomassavergisting als 
geurhinder, geluid, luchtkwaliteit, ecologie (stikstofdepositie) externe veiligheid, zijn er 
niet of nauwelijks, aangezien de vergistingsinstallatie een gesloten systeem betreft; 

• verkeer gerelateerde milieueffecten als verkeersafwikkeling, geluid en luchtkwaliteit, 
blijven beperkt. Maatregelen worden getroffen om verkeersbewegingen ten behoeve 
van de vergistingsinstallatie  na 9 uur ‘s ochtends plaats te laten vinden; 

• verlichting en verharding worden tot het noodzakelijke minimum beperk;. 
• effecten ten aanzien van de aspecten bodem, water en archeologie zijn beperkt en 

kunnen middels maatregelen als goede afwatering , vloeistofdichte voorzieningen en 
waterpartij geminimaliseerd blijven; 

• De  gevolgen voor het landschap kunnen voor een groot deel teniet worden gedaan 
door het treffen van inpassingsmaatregelen. 

 

brijvoersilo 
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8 Verklarende woordenlijst 

ABRvS   Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 
ALARA-principe  As low as reasonably achievable 
Bevi   Besluit externe veiligheid inrichtingen 
BBT   Best beschikbare technieken 
CH4   Methaan 
CO2   Koolstofdioxide  
dB(A)   Decibel (maat voor geluid) 
EHS   Ecologische Hoofdstructuur 
fte   formatieplaats eenheid 
GJ   Gigajoule 
GS   Gedeputeerde Staten 
H2O   Water 
H2S   Waterstofsulfide 
I/C    verhouding tussen intensiteit en capaciteit op de weg 
kWh   kilo watt uur 
LAr,LT   Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau geluid 
MER   Milieu Effect Rapportage 
m.e.r.   milieu effect rapportage-procedure 
Ministerie van  ELI: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
MJA   Meerjaren afspraak 
mvt   motorvoertuigen 
NB-wet   Natuurbeschermingswet 
Ner   Nederlandse Emissie Richtlijn 
NH3   ammoniak 
ouE/m3   oudeur eenheden per kuub (geureenheden) 
POP   Provinciaal Omgevingsplan 
PM10   Fijn stof 
Revi   Regeling externe veiligheid inrichtingen 
RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
SDE   Subsidieregeling Duurzame Energieopwekking 
SO2   Zwaveldioxide 
vvgb    verklaring van geen bedenkingen 
VNG   Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VWA   Voedsel en Waren Autoriteit 
Wabo   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Wamz   Wet op de archeologische monumentenzorg 
WKK   Warmte Kracht Koppeling 
Wm   Wet milieubeheer 
Wro   Wet ruimtelijke ordening 
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9 Bijlagen (zie bijlage rapport) 

 


