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1. Inleiding 
BioVerbeek BV, gelegen aan de Muldersweg 11, 13, 19 en 21, Schandelo 67, 99 en Schandelo 
ongenummerd, is een modern, biologisch tuinbouwbedrijf in Velden. Voor de beoogde situatie is 
BioVerbeek BV voornemens een Biomeiler te realiseren. 
 
In deze Biomeiler installatie wordt een hoogwaardige bodemverrijker geproduceerd, hierbij kunnen 
meststoffen worden toegevoegd. De meststoffen kunnen eventueel worden vervangen worden door 
compost of andere meststoffen. Het eindproduct is daarna bestemd voor inzetbaar op 
landbouwgronden ter verbetering van de grondkwaliteit. Met de warmte die uit het verwerkingsproces 
voortkomt, kunnen de kassen van initiatiefneemster verwarmd worden. In de voorgenomen situatie 
wordt per jaar maximaal 85.000 ton verwerkt (= gemiddeld circa 232 ton per dag). 
 
De vergunning wordt aangevraagd voor een of/of situatie: 

- Of de Biomeiler is in werking met een maximum van 8760 uren; 
- Of de WKK’s zijn in werking met een maximum van 4000 uren. 

 
In de toekomst als de Biomeiler volledig in werking zal zijn, zullen de WKK’s worden uitgeschakeld 
waardoor BioVerbeek BV over gaat naar groene energie. Er wordt een uitbreiding van de kassen 
beoogd in de toekomstige situatie.  
 
BioVerbeek heeft met ingang van 13 december 2019 Schandelo 99 te Velden aangekocht. Deze 
locatie zal worden geïntegreerd in het biologische tuinbouwbedrijf, waarbij de op de locatie Schandelo 
99 te Velden aanwezige ammoniakemissie wordt aangewend, middels intern salderen, ten behoeve 
van de Biomeiler beoogd op Schandelo ongenummerd. 
 
Voor dit bovengenoemde initiatief is een omgevingsvergunning benodigd in het kader van de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De verwerking mest 
wordt gezien als het verwijderen van afval. In onderdeel D is onder 18.1 bepaald dat bij het oprichten, 
het wijzigen of het uitbreiden van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld in 
D 18.3, D 18.6 of D 18.7 van meer dan 50 ton per dag of meer ook een m.e.r.-beoordeling van 
toepassing is. 
 
In de voorgenomen situatie wordt per jaar maximaal 85.000 ton verwerkt (= gemiddeld circa 232 ton 
per dag). Er is dus sprake van een overschrijding van de drempelwaarde onder onderdeel D van 
besluit milieueffectrapportage 18.1. Het doel van de m.e.r.-beoordeling is om het milieubelang een 
volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.  
 
Onderhavige rapportage heeft tot doel om het bevoegd gezag de informatie te bieden, zoals wettelijk 
voorgeschreven in artikel 7.16 Wm, waarmee kan worden afgewogen of een m.e.r.-procedure 
noodzakelijk is. 
 

1.1 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de kenmerken van het project centraal, hoofdstuk 3 de locatie van het project. In 
hoofdstuk 4 staan de kenmerken van de potentiele effecten beschreven. In hoofdstuk 5 staan de 
conclusies beschreven.  
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2. Kenmerken van het project 
 

2.1 Omvang van het project 
In de volgende paragrafen wordt de referentie situatie en de beoogde situatie toegelicht. De 
gebouwnummers wijzigen naar de nummering op de milieutekeningen, zie bijlage 1.  
 

2.2 Referentie situatie 
De referentie situatie bestaat uit Muldersweg 11, 13, 19 en 21 en Schandelo 99 en ongenummerd.  
 
Muldersweg 11, 13, 19 en 21 
Op de locatie van Muldersweg 11, 13, 19 en 21 wordt een glastuinbouwbedrijf geëxploiteerd.  
Dit bestaat uit de kassen Tusse de Waeg en Dreej Morges, Fensland en Metjeskamp. Voor de kassen 
worden WKK’s en ondersteunende ketels gebruikt voor de verwarming van de kassen. Het bedrijf is 
niet vergunningsplichtig, het moet wel voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit voor de 
glastuinbouw en de activiteiten die plaatsvinden binnen het bedrijf. Telen in kassen valt onder 
paragraaf 3.5.1 van het Activiteitenbesluit. Voornamelijk assimilatiebelichting en lozen zijn hier van 
belang. Er is sprake van een type B bedrijf. Type B-inrichtingen zijn meldingsplichtig. 
 
Schandelo 99 en Schandelo ongenummerd 
Op de locatie van Schandelo 99 wordt een varkenshouderij geëxploiteerd. In de vergunning Wet 
milieubeheer d.d. 10 april 2013 zijn de volgende dieraantallen vergund: 
 
Tabel 1. Referentie situatie dieraantallen 
 Ammoniakemissie Geuremissie Fijnstof emissie 

Bron Stal Diersoort Rav-
code 

Huisvestings-
systeem 

Aantal 
dieren 

Kg 
NH3/dier 

Totaal 
kg NH3 

OUE

/dier 
Totaal 
OUE 

g PM10 

/dier/jaar 
g PM10 

totaal/jaar 

1 1 vleesvarkens D 3.2.1 BWL 2001.23.V1 201 1,6* 322 23 4623 153 30753 

2 2 vleesvarkens D 3.2.1 BWL 2001.23.V1 375 1,6* 600 23 8625 153 57375 

 3 vleesvarkens D 3.2.1 BWL 2001.23.V1 0 1,6* 0 23 0 153 0 

Totaal 576  921,6  13248  88128 

* Er is aangegeven door het bevoegd gezag dat er gerekend moet worden met de waarden uit het Besluit emissiearme 

huisvestiging. Kolom A geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op uiterlijk 30 juni 2015. De stallen zijn opgericht voor 30 
juni 2015. Kolom A wordt zodoende aangehouden voor het Besluit emissiearme huisvestiging. 

 
Voor de voertuigbewegingen voor de locatie zijn de volgende bewegingen berekend op basis van 
gebruik van voer, aanvoer biggen, afvoer vleesvarkens. Mobiele voertuigen zoals tractoren en loaders 
worden gebruikt op Schandelo 99 en naast een perceel gelegen naast Schandelo ongenummerd. 
Deze activiteiten zullen vervallen in de beoogde situatie.  
 
Er wordt uitgegaan dat in een worst case situatie de tractor drie uur per dag in bedrijf zal zijn. 
Schandelo ongenummerd is in de referentie situatie niet bebouwd en er worden enkel agrarische 
activiteiten uitgevoerd op het weiland.  
 
Mobiele voertuigen beide locaties 
In de navolgende Tabel 2 worden de verkeersbewegingen weergegeven. Deze worden in alle 
onderzoeken aangehouden ten opzichte van de referentie situatie en er is rekening gehouden met 
een worst case situatie. Feitelijk zullen de aantallen lager liggen per dag.   
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Tabel 2. Invoergegevens mobiele bronnen referentie situatie worst case 
Code Activiteit Bewegingen per dag Voertuigen per dag 

Va01a Verkeersaantrekkende werking Personenwagens Schandelo 99 8 4 

Va01b Verkeersaantrekkende werking Vrachtwagens 
Schandelo 99 

16 8 

Va02 Verkeersaantrekkende werking Personenwagens 
Muldersweg 11, 13, 19 en 21 

184 92 

Va03 Verkeersaantrekkende werking Vrachtwagens 
Muldersweg 11, 13, 19 en 21 

172 86 

totaal 380 190 

 

P01 Personenwagen Tusse de Waeg en Dreej Morges  74 37 

P02 Personenwagen bewegingen Fensland 56 28 

P03 Personenwagen bewegingen Metjeskamp 54 27 

P04 Personenwagen bewegingen Schandelo 99 8 4 

totaal 192 96 

 

V01 Vrachtwagen bewegingen Tusse de Waeg en Dreej Morges  74 37 

V02 Vrachtwagen bewegingen Fensland 50 25 

V03 Vrachtwagen bewegingen Metjeskamp 48 24 

V04 Vrachtwagen bewegingen Schandelo 99 16 8 

totaal 188 94 

 

2.3 Beoogde situatie (situatie 1: Biomeiler & situatie 2: WKK’s) 
In beide beoogde situaties worden de activiteiten met betrekking tot het houden van varkens op 
Schandelo 99 beëindigd. Deze locatie wordt gebruikt voor bewoning van een medewerker. De 
medewerker kan dan voor mogelijke storingen sneller op locatie aanwezig zijn. De naastgelegen 
gronden worden gebruikt voor de productie van gras ten behoeve van eigen compostering en de 
gebouwen worden gebruikt voor de opslag van bedrijfsmaterieel en het huisvesten van 
arbeidsmigranten van het eigen biologische tuinbouwbedrijf. Het bedrijf wordt zodoende gezien als 
één inrichting omdat er sprake is van een organisatorische, technische en functionele binding.  
 
In beide situaties worden de kascomplexen uitgebreid.  
 

  
Figuur 1. Linkse figuur referentie situatie en rechts beoogde situatie.  
 
Voor de vergunning wordt een of-of situatie aangevraagd. Hiervoor worden twee situaties 
aangevraagd. In situatie 1 is de Biomeiler is in werking of in situatie 2 de WKK’s zijn in werking als de 
Biomeiler niet actief is door bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden.  
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2.3.1 Situatie 1: Biomeiler 
Een Biomeiler installatie is een installatie waarin biomassa gecomposteerd wordt. Het transport van de 
warmte vindt plaats door een warmtetransportleiding van de tunnels naar de locaties waar de warmte 
nodig is in de kassen. De warmte wordt bij de tunnels door middel van een warmtewisselaar of 
warmtepomp gewonnen. De warmte uit de lucht wordt overgebracht naar water in de 
warmtetransportleiding. Het warme water wordt vervolgens in de leiding getransporteerd naar de 
gewenste locatie, waar opnieuw een warmtewisselaar of warmtepomp staat. Deze werkt volgens het 
omgekeerde principe als de eerste warmtewisselaar/-pomp, waardoor de warmte weer uit het water 
wordt gehaald en in de lucht aldaar terechtkomt. Op deze manier is de warmte uit de processen wel te 
transporteren, maar worden geen emissies uit deze processen getransporteerd. Er is dus geen sprake 
van enkel tunnelcompostering, aangezien de vrijgekomen warmte het hoofdproduct vormt voor de 
kassen van BioVerbeek BV.  
 
In onderhavige situatie is er sprake van één inrichting waar meer dan 75 ton per dag ongevaarlijke 
afvalstoffen worden verwerkt. Het betreft dus een IPPC-bedrijf en een type C bedrijf. De biomassa die 
in de Biomeiler wordt verwerkt bestaat onder andere uit natuurmaaisel en dikke fractie varkens- en 
rundveemest. De biomassa is afkomstig van lokale bedrijven. Aan het eind van het proces blijft er 
ongeveer 35% biomassa over in de vorm van vruchtbare compost. Deze compost wordt als 
bodemverbeteraar ingezet. Dit zorgt voor opslag van CO2 en nutriënten in de bodem en verbetert het 
waterbergend vermogen van de grond, wat mooi aansluit bij de kringlooplandbouw. 
 
In de Biomeiler wordt van onderen lucht in de tunnels geblazen. Bij het composteerproces ontstaat 
broei/warmte in de biomassa. De temperatuur kan oplopen tot 70 graden, deze warme lucht wordt via 
een warmtewisselaar overgedragen op water dat gebruikt wordt voor de verwarming van de kassen. 
Dit verwarmde water wordt opgeslagen in een buffer en via een leidingenstelsel naar de in de buurt 
gelegen kassen van BioVerbeek getransporteerd en gebruikt voor de verwarming van de kassen. 
De beoogde Biomeiler kan onderverdeeld worden in 3 verschillende gescheiden onderdelen.  
 

Onderdeel 1 (Opslaghal en Mixhal) 

Het natuurmaaisel en de meststoffen worden per vrachtwagen aangevoerd en inpandig gelost. Er zijn 
drie inpandige ruimtes dierlijke mest van elk circa 245 m

2
 en een gedeelte van 140 m

2
 en de wanden 

zijn 9 meter hoog. In de mixhal kan het product maximaal 4 meter worden opgehoogd. Dit zou in totaal 
(oppervlakte 875 m

2
 * 4 meter =) 3.500 m

3
 aan opslagcapaciteit zijn, dus circa 3.500 ton 

(aangehouden dat ratio meststof 1m
3
 op 1 ton is). De vervolg stap is het mengen van de meststoffen 

en de biomassa wat voorafgaand gebeurd voordat het mengsel in de tunnels gevoerd wordt. Al het 
materieel wat hier gebruikt wordt is bestemd voor werkzaamheden bij onderdeel 1 en het vullen van 
de tunnels (onderdeel 2), zodoende blijven de onderdelen gescheiden. Achter de vierde opslagruimte 
is een ruimte gepland voor de luchtwasser.  
 

Onderdeel 2 (Tunnels) 

Er zijn vijf tunnels van 7 m x 35 m = 245 m
2
, totaal (245*5=) 1.225 m

2
. De tunnels zijn 6 meter hoog, 

maar de tunnels worden gevuld tot 3 tot 3,5 meter hoogte. Deze tunnels zijn in de lengte naast elkaar 
gelegen. De tunnels worden aan de korte zijde gevuld en aan de tegenovergestelde korte zijde 
geleegd, zodat de processtappen met de biomassa gescheiden zijn met de processtappen met het 
eindproduct. Met een loader wordt de biomassa naar één van de tunnels gereden. Als de één tunnel 
vol zit bevat deze circa (Max. 3,5 m hoog * 7 m breed * 35 m lengte =) 857,5 m

3
 organisch materiaal. 

Voor alle vijf tunnels is dit een opslagcapaciteit van 4287,5 m
3
 organisch materiaal.  

 
De tunnels zijn voorzien van beluchtingsbuizen in de vloer. Deze buizen zijn geperforeerd (spigot), 
waardoor de lucht direct in de biomassa geblazen kan worden. Deze vorm van geforceerde beluchting 
zorgt ervoor dat meer zuurstof in aanraking komt met de mest en dat de bovengenoemde bacteriële 
exotherme reactie beter op gang komt. De temperatuur in de biomassa zal hierdoor oplopen tot 55-65 
graden Celsius. Deze warmte is nodig om de schadelijke onkruidzaden en ziektekiemen te doden. 
Daarna wordt de temperatuur met behulp van de procescomputer terug gekoeld tot 40 á 45 graden 
Celsius. 
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Onderdeel 3 (Eindproduct) 

Na 2 á 3 maanden is het composteerproces afgerond. Wanneer het proces is voltooid worden de 
tunnels geleegd en het eindproduct wordt opgeslagen in de opslagruimte. De opslagruimte heeft een 
opslagcapaciteit van (oppervlakte 2.310 m

2
 * 5 meter =) 11.550 m

3
 voor het eindproduct. De 

oppervlakte aan eindproductopslag is groter dan de vooropslag en tunneloppervlakte, hier is voor 
gekozen om te kunnen anticiperen op eventuele onvoorziene omstandigheden in de uitvoer van het 
eindproduct. De vrachtwagens welke het eindproduct komen laden gaan door een wasplaats zodat er 
volledig schone vrachtwagens gebruikt worden voor het vervoer van het eindproduct. 
 
Luchtwassers 
De luchtwasser heeft vooral als doel om de ammoniakemissie significant te beperken. Er zullen twee 
identieke chemische luchtwassers van GTL Europe (type CVS 30-2100 HDPE) worden geplaatst in de 
hal. Dit type is een tegenstroom waterwasser en realiseert een ammoniakreductie van 99%. Het 
filterpakket heeft een hoogte van 2100 mm en wordt continu besproeid met 200 m³ aangezuurd 
waswater. Dit creëert weerstand in het filterpakket, waardoor de lucht optimaal wordt verdeeld over 
het gehele aanstroomoppervlak. De ammoniak wordt aan het zwavelzuur in het waswater gebonden 
als ammoniumsulfaat. Door deze reactie zal de pH-waarde van het was vloeistof stijgen. Zodra deze 
te hoog wordt zal een aparte pomp een aantal liters was vloeistof uit de opvangbak pompen en zal 
dezelfde hoeveelheid vers water en zuur worden toegevoegd. De gezuiverde lucht bevat maximaal 
1% van de oorspronkelijke concentratie ammoniak.  
 
De wassers hebben voldoende capaciteit om het beoogde maximale luchtdebiet te kunnen verwerken. 
Hierdoor wordt een correcte werking van het luchtbehandelingssysteem bereikt. Het 
dimensioneringsplan van de luchtwasser is toegevoegd in Bijlage 2. Door de fabrikant wordt 
gegarandeerd dat het beoogde rendement daadwerkelijk zal worden behaald. Er is gekozen voor twee 
luchtwassers om tijdens onderhoud of een storing bij één van de twee wassers toch door te kunnen 
draaien op 75% van de luchthoeveelheid. De luchtwassers zijn beide gedimensioneerd om deze 
hoeveelheid aan te kunnen. Aan de luchtwassers geschakeld zijn de biofilters, welke één verdieping 
hoger worden gebouwd.  
 
Biofilters 
Na het passeren van de luchtwasser zal de proceslucht door het biofilter worden geleid. Deze filters 
hebben een oppervlak van 700 m

2 
en zijn gevuld met wortelhout. Onder het wortelhout wordt de lucht 

door middel van spigotbuizen gelijkmatig in het filter geblazen. De spigotbuizen en de grove structuur 
van het wortelhout zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de lucht over het filtermateriaal. Het 
wortelhout bevat een micro bacteriële werking die de ingaande lucht op een natuurlijke wijze zuivert 
van geur en, in mindere mate, ammoniak. Aanvullend op de luchtwasser verwijderd het biofilter 
additionele geur en ammoniak. 
 
Om een goede werking van de microbacteriën (en daarmee een zo hoog mogelijk 
geurverwijderingsrendement) te realiseren is een temperatuur van 36 graden Celsius en een zo laag 
mogelijke ammoniakconcentratie van de ingaande lucht noodzakelijk. Een goede temperatuur is 
noodzakelijk doordat de bacteriën de meeste activiteit vertonen op deze temperatuur. Een lagere 
temperatuur zorgt ervoor dat de bacteriën minder actief zullen zijn en dat het 
(geur)verwijderingsrendement niet wordt bereikt. Bij een te hoge temperatuur zullen de bacteriën 
doodgaan, wat eveneens ten koste gaat van het rendement van het filter. De bacteriën werken het 
beste bij de ideale temperatuur van 36 graden Celsius. De proceslucht is van oorsprong veel warmer.  
 
Om de gewenste temperatuur te bereiken wordt de proceslucht gemengd met koudere lucht uit andere 
delen van de inrichting. Dit gebeurt door middel van een regelbare klep die koude lucht aanzuigt. Een 
computer houdt de temperatuur van de ingaande lucht in de gaten en regelt indien nodig de klep.  
Tot slot is het vochtgehalte van het biofilter van belang. Deze zal minimaal 55% bedragen. Indien het 
vochtgehalte te laag wordt zal het filtermateriaal besproeid worden met water. Deze werkingen worden 
geautomatiseerd met een computer.  
 
Door de beoogde uitvoering van de biofilters (totale oppervlakte 700 m²) kan de een correcte werking 
worden gegarandeerd. Hierbij is het van belang dat de luchtbelasting per vierkante meter niet boven 
de 150 m³/uur komt. Hierdoor wordt een gelijke luchtverdeling over het filtermateriaal gewaarborgd en 
blijft de lucht voldoende tijd in het filter om de bacteriën te laten werken. Wordt de druk groter dan 150 
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m³/m²/uur dan is het gewicht van het filtermateriaal niet gegarandeerd voldoende om de gelijke 
luchtverdeling te bereiken. Hierdoor kunnen mogelijk kortsluitstromen ontstaan (plekken waar de lucht 
sneller doorheen stroomt) en zal de lucht niet lang genoeg in het filter verblijven.  
 
In de beoogde situatie zal er 60.000 m

3
 lucht per uur door het biofilter geblazen. Met de beoogde 

oppervlakte van 700 m² komt dit neer op een maximale luchtbelasting van 86 m³/m²/uur. De 
luchtbelasting zal niet hoger worden dan dit, waardoor een goede werking van het biofilter 
gegarandeerd kan worden.  

2.3.1.1 Veranderingen verkeer situatie 1: Biomeiler 
In de beoogde situatie zal er een wijziging optreden in verkeer. In onderstaande tabel worden deze 
verandering inzichtelijk gemaakt. In deze tabel is er gebruik gemaakt van de worst case situatie. Er is 
wordt een toename verwacht van 8 personenwagens per dag en 14 vrachtwagens per dag. 
 
Tabel 3. Mobiele bronnen vergelijking referentie versus situatie 1: Biomeiler. 
Activiteit Bewegingen 

per dag 
referentie 

Bewegingen 
per dag 
beoogd 

Voertuigen 
per dag 

referentie 

Voertuigen 
per dag 
beoogd 

Personenwagens Tusse de Waeg en Dreej Morges  74 74 37 37 

Personenwagens bewegingen Fensland 56 56 28 28 

Personenwagens bewegingen Metjeskamp 54 54 27 27 

Personenwagens bewegingen Schandelo 99 8 12 4 6 

Personenwagens bewegingen Biomeiler 0 12 0 6 

totaal 192 208 96 104 

 

Vrachtwagen bewegingen Tusse de Waeg en Dreej Morges  74 74 37 37 

Vrachtwagen bewegingen Fensland 50 50 25 25 

Vrachtwagen bewegingen Metjeskamp 48 58 24 29 

Vrachtwagen bewegingen Schandelo 99 16 0 8 0 

Vrachtwagen bewegingen Biomeiler 0 34 0 17 

totaal 188 216 94 108 

 
2.3.2 Situatie 2: WKK’s  
In deze situatie verandert er weinig ten opzichte van de referentie situatie. De WKK’s zijn in werking 
met een maximum van 4000 uren per jaar. Er treedt door de uitbreiding van de kassen wel een 
verandering op met mobiele voertuigen. Deze zijn in de navolgende tabel inzichtelijk gemaakt. In deze 
tabel is er gebruik gemaakt van de worst case situatie. Daarbij is rekening gehouden met 
voertuigbewegingen nabij de Biomeiler voor eventuele werkzaamheden ondanks dat de installatie niet 
in werking is. Er is wordt een toename verwacht van 8 personenwagens per dag en 14 vrachtwagens 
per dag. 
 
Tabel 4. Mobiele bronnen vergelijking referentie versus situatie 2: WKK’s. 
Activiteit Bewegingen 

per dag 
referentie 

Bewegingen 
per dag 
beoogd 

Voertuigen 
per dag 

referentie 

Voertuigen 
per dag 
beoogd 

Personenwagens Tusse de Waeg en Dreej Morges  74 74 37 37 

Personenwagens bewegingen Fensland 56 56 28 28 

Personenwagens bewegingen Metjeskamp 54 54 27 27 

Personenwagens bewegingen Schandelo 99 8 12 4 6 

Personenwagens bewegingen Biomeiler 0 12 0 6 

totaal 192 208 96 104 

 

Vrachtwagen bewegingen Tusse de Waeg en Dreej Morges  74 74 37 37 

Vrachtwagen bewegingen Fensland 50 50 25 25 

Vrachtwagen bewegingen Metjeskamp 48 58 24 29 

Vrachtwagen bewegingen Schandelo 99 16 0 8 0 

Vrachtwagen bewegingen Biomeiler 0 34 0 17 

totaal 188 216 94 108 
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2.4 Gebruik van grondstoffen, water, elektriciteit en aardgas 
 
2.4.1 Grondstoffen 
Om een hoogwaardige bodemverrijker te produceren zijn grondstoffen nodig. Dierlijke meststoffen 
(koeien en varkensmest) en biomassa (groenafval, zoals natuurmaaisel) worden hiervoor 
samengevoegd. De meststoffen kunnen eventueel vervangen worden door compost. Op jaarbasis zal 
er in totaal 85.000 ton worden aangevoerd om te worden verwerkt. 
 
2.4.2 Water  
Het verbruik van water zal wijzigen voor de kassencomplexen, aangezien er een grotere oppervlakte 
zal worden gebruikt voor de teelt van gewassen. Door de initiatiefneemster wordt geschat dat er circa 
288 m

3
 water per jaar benodigd is. Voor het watergeven van het gewas wordt circa 40,32 m

3
 geschat 

door de initiatiefneemster in de beoogde situatie. Er worden maatregelen getroffen om het gebruik van 
leidingwater te sparen. Er is een put aanwezig op het terrein waar water uit wordt gehaald voor onder 
andere reinigingsactiviteiten en voor het water geven van de gewassen. 
 
De Biomeiler is een nieuwe installatie, er zijn geen afschriften beschikbaar. Er wordt een tank 
geplaatst om het water op te slaan, welke gebruikt wordt voor de verwarming van de kassen. Deze 
tank heeft een capaciteit van 5.000 m

3.
 Zodoende is er een berekening uitgevoerd voor het verbruik 

van leidingwater voor de Biomeiler. 
 
Volgens Blanken et al., 2018 wordt er gemiddeld per persoon 43,5 m

3
 water per jaar verbruikt. In 

beoogde situatie zijn er circa 2 extra medewerkers werkzaam in de beoogde situatie bij de Biomeiler. 
Dit is circa 87 m

3 
water per jaar.  

 
Conform het dimensioneringsplan zal één chemische luchtwasser verbruikt ongeveer 600 m

3 
water 

per jaar. Aangezien er twee luchtwassers geïnstalleerd zullen worden is dit een verbruik van circa 
1.200 m

3 
water per jaar voor de luchtwasser. Water wordt gebruikt en hergebruikt binnen de inrichting 

in de beoogde situatie voor bevochtigen van de tunnel en voor was/spoelwater voor de vrachtwagens. 
Er wordt aangehouden dat er niet meer water benodigd zal zijn dan aangegeven in het 
dimensioneringsplan.  
 
Dit zou neerkomen op een verbruik van 1.287 m

3
 per jaar voor het gebruik van de Biomeiler.  

 
2.4.3 Elektriciteit 
Binnen het bedrijf wordt elektriciteit verbruikt. Door de initiatiefneemster is aangegeven dat het 
verbruik in 2018 is gemeten op circa 1.000.000 kW. Dit is niet alleen het verbruik van elektra van het 
leidingnet. Door de WKK’s en de zonnepanelen wordt energie opgewerkt door de inrichting zelf. Op 
zonnige dagen wordt er terug geleverd op het leidingnet. De volgende energiebesparende 
maatregelen zijn en worden binnen de inrichting toegepast.  
 
Voor de Biomeiler is het nog niet bekend hoeveel energie het proces zal kosten. Op basis van 
kengetallen is er voor compostering een kengetal beschikbaar

1
. Daarbij is het elektriciteitsverbruik  

15 kWh/ton organische massa. Als er per jaar maximaal 85.000 ton kan worden verwerkt, dan wordt 
het stroomverbruik berekend op 1.275.000 kWh per jaar.  
 
Binnen het bedrijf wordt er met de onderstaande maatregelen getracht het energieverbruik te 
verminderen:  
 
Verlichting  
Binnen de inrichting zal LED verlichting worden toegepast. LED verlichting is energiezuiniger dan 
gloeilampen of TL-verlichting en heeft een langere levensduur. In de meeste ruimtes zijn beweging 
sensoren geschakeld aan de verlichting. Zodoende zal de verlichting niet langdurig actief zijn als er 
geen werkzaamheden plaats vinden in een ruimte.  
 
 

                                                      
1
 Huybrechts D., Vracken K., (2005). Beste Beschikbare Technieken voor composteer- en vergistingsinstallaties. Vlaams BBT-

Kenniscentrum  
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Biomeiler (warmtewinning)  
In het kader van de biologische teelt, in de kassen van initiatiefneemster, wordt de warmte die vrijkomt 
uit het composteringsproces van de Biomeiler installatie opgeslagen en verplaatst naar de kassen. 
Door deze laatste stap in het proces zal er uiteindelijk jaarlijks 3.000.000 m

3
 teeltgas per jaar worden 

bespaard. De Biomeiler zelf zal elektriciteit verbruiken voor de luchtwasser en aanwezige apparatuur.  
 
Zonnepanelen 
Op het bedrijf worden zonnepanelen gebruikt voor de opwekking van stroom. Als er veel zonenergie is 
geredeneerd kan er terug worden geleverd op het net. De nieuwe Biomeiler wordt tevens uitgerust 
met zonnepanelen.  
 
Good housekeeping  
Tevens zal “good housekeeping” zorgen voor energiebesparing. Een juiste afstelling van 
klimaatapparatuur is van belang voor het juiste binnenklimaat. Om energie te besparen wordt rekening 
gehouden bij de afstelling van de klimaatapparatuur met de navolgende aandachtspunten:  

- instellingen klimaatcomputer: deze zijn van grote invloed op energieverbruik voor ventilatie en 
verwarming.  

- locatie plaatsing temperatuurvoelers: klimaatcomputers worden geregeld op basis van 
temperatuurvoelers in de verschillende ruimten.  

 
Daarnaast zal energie bespaard worden door regelmatig onderhoud, reiniging en ijken van 
apparatuur. 
 
2.4.4 Aardgas 
BioVerbeek BV verbruikt in de referentie situatie circa 3.000.000 m

3
 teeltgas per jaar. Per jaar wordt er 

voor de complete inrichting circa 7.000.000 m
3
 aardgas verbruikt.  

 
In situatie 1, waarbij de Biomeiler gerealiseerd zal worden zal er van het teeltgas worden afgestapt en 
er enkel elektriciteit worden verbruikt.  
 
In situatie 2 wordt er aangehouden dat er een verminderd verbruik is ten opzichte van de referentie 
situatie door de mindering in uren waarin de WKK’s zullen worden gebruikt per jaar.  
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2.5 Productie van afvalstoffen 
2.5.1 Afvalstoffen 
Binnen de inrichting komen afvalstoffen vrij, restafvalstoffen, verpakkingsmateriaal, papier, plastic, 
GFT en klein chemisch afval. Deze afvalstoffen worden via verschillende erkende inzamelaars 
afgevoerd. Ten opzichte van de referentie situatie zullen de vrijgekomen afvalstoffen vrijwel niet 
veranderen. 
 
2.5.2 Afvalwater 
Het lozen van afvalwater kan op diverse manieren. Op volgorde van voorkeur kan water worden 
geloosd in de bodem, het oppervlaktewater, RWZI en het riool(schoon- en vuilwaterriool). Hoe 
schoner het water, hoe meer de voorkeur ligt bij de eerste (2) optie(s). Indien het afvalwater niet als 
schoon water is te classificeren dient het water op het riool te worden geloosd. 
 
Lozingen van afvalwater door inrichtingen worden in beginsel met het Activiteitenbesluit milieubeheer 
geregeld. De uitzonderingen hierop worden gevormd door lozingen in het oppervlaktewater, waarvoor 
in het besluit géén voorschriften zijn opgenomen. In een enkel geval is dan een watervergunning voor 
lozingen aan de orde. 
 
Op het bedrijf zijn de volgende afvalwaterstromen aanwezig: 

- Afvalwater van de spuitplaatsen; 
- Spuiwater; 
- Huishoudelijk afvalwater; 
- Hemelwater. 

 
Het hemelwater betreft het hemelwater dat valt op de daken van de bedrijfsgebouwen en op het 
buitenterrein van de inrichting. Het buitenterrein wordt in het kader van ‘good housekeeping’ 
regelmatig schoongemaakt, waardoor het hemelwater als schoon water geclassificeerd kan worden. 
Het hemelwater zal infiltreren in de omringende percelen en zaksloten.  
 
De overige afvalwaterstromen bestaan niet uit schoon water, waardoor deze niet op het 
oppervlaktewater worden geloosd. Het afvalwater van de spuitplaatsen wordt eerst door een 
olieafscheider geleid en vervolgens via de bedrijfsriolering op het gemeentelijk riool geloosd. De 
olieafscheider zorgt ervoor dat olie en benzine uit het afvalwater wordt verwijderd. 
 
Het huishoudelijk afvalwater dient geen voorbehandeling te ondergaan alvorens het wordt geloosd. Dit 
water zal dan ook direct via de bedrijfsriolering op het gemeentelijk riool worden geloosd. 
 
Het spuiwater geldt officieel als afvalwaterstroom, maar wordt niet geloosd. Dit spuiwater is rijk aan 
stikstof en wordt om die reden geneveld over de biomassa in de tunnels. Het stikstofgehalte in de 
biomassa zal hierdoor stijgen, wat positief is voor de uiteindelijke toepassing als groeibodem. Dit water 
wordt op deze manier nuttig toegepast in plaats van het te lozen. Indien teveel spuiwater wordt 
geproduceerd wordt het overschot aan water door omgekeerde osmose worden geleid en weer 
worden gebruikt voor het schoonmaken van de vrachtwagens. Dit geldt tevens voor het vrijgekomen 
percolaat water in de tunnels.  
  
De hierboven beschreven wijze van lozen is conform de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. 
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2.6 Bevoegd gezag 
Voor de handhaving en vergunningverlening voor vergunningplichtige bedrijven wordt het bevoegd 
gezag vastgesteld. In de meeste gevallen is het bevoegde gezag het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente. In een aantal gevallen kunnen de Gedeputeerde Staten of het Rijk het 
bevoegd gezag zijn. Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag bij IPPC-bedrijven die voldoen aan 
onderstaande voorwaarden:   

- De inrichting valt onder de Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (de 
RIE);  

- en de inrichting is als zodanig aangewezen in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor).  
 
Voor de onderhavige situatie geldt dat de inrichting is aangewezen in Bijlage 1 categorie 5.3 van de 
Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU: 
 
5.3. sub b. 
Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke 
afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van een of meer van de 
volgende activiteiten, met uitzondering van activiteiten die onder Richtlijn 91/271/EEG inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater vallen: Biologische behandeling; 
 
In onderhavige situatie is er sprake van een inrichting waar meer dan 75 ton per dag ongevaarlijke 
afvalstoffen worden verwerkt. Het betreft dus een IPPC-bedrijf. Hiernaast is de inrichting aangewezen 
in het Besluit omgevingsrecht, Bijlage I Onderdeel C, categorie 7.1 onderdeel a: 
 
7.1. Inrichtingen voor: 

a. het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische 
meststoffen. 

 
De inrichting is tevens aangewezen in de Bor bijlage I Onderdeel C, categorie 7.4: 
7.4. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning 
ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor het 
bewerken of verwerken van, van buiten de inrichting afkomstige dierlijke meststoffen met een 
capaciteit ten aanzien daarvan van 25.000 m

3
 per jaar of meer. 

 
Er wordt meer dan 25.000 m

3
 per jaar van buiten de inrichting afkomstige dierlijke meststof verwerkt. 

Hiermee kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een IPPC-bedrijf. 
 
Conclusie 
De inrichting valt onder de Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (de RIE) en de 
inrichting is als zodanig aangewezen in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het bedrijf is 
een vergunningsplichtig bedrijf met een IPPC installatie.  
 
Er is vastgesteld dat de Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg het bevoegd gezag zijn voor 
de inrichting. 
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3. Locatie van het project 
 

3.1 Ligging 
De beoogde planlocatie is kadastraal bekend als: Gemeente Venlo, Sectie M, 138, 171, 152, 185, 
186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 203, 204, 205, 206, 208, 209 en Sectie L, 198, 201.  
 
Onderhavige locatie is gelegen in het buitengebied van Velden (gemeente Venlo), op circa 1,5 
kilometer ten oosten van de kern Velden. Het bedrijf ligt op circa 700 meter van de Nederlands - 
Duitse grens en maakt deel uit van een glastuinbouw concentratiegebied. De directe omgeving heeft 
een vrije en natuurlijke verkaveling in combinatie met bebossing. Aan de westzijde van het bedrijf is 
een bebouwingslint gelegen. De oostzijde wordt begrensd door akkerpercelen en enkele hoge 
begroeiingselementen. Aan de noordzijde zijn nog andere glastuinbouwbedrijven gelegen. In Figuur 2 
is het plangebied op een luchtfoto weergegeven.  
 

 
Figuur 2: De topografische ligging van de bedrijfslocatie (Google Earth, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlands – Duitse grens 

Venlo 

Velden 

Bedrijfslocatie 
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3.2 Omgevingsverordening Limburg 
 
3.2.1 Huidig bestemmingsplan 
De gemeente Venlo heeft op 28 mei 2009 bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vastgesteld. In het plan 
‘Buitengebied ‘ zijn voor de planlocatie verschillende bestemmingen van toepassingen omdat de 
planlocatie (gedeelten van) verschillende percelen bevat. De volgende bestemmingen en 
aanduidingen komen voor op de planlocatie, zie Figuur 3: 

 Enkelbestemming: ‘Agrarisch met landschappelijke waarden’ 

 Enkelbestemming: ‘Agrarische bedrijfsdoeleinden – niet grondgebonden bedrijf’ 

 Enkelbestemming: ‘Agrarisch gebied’ 

 Enkelbestemming: ‘Verkeersdoeleinden’ 

 Gebiedsaanduiding: ‘milieuzone – grondwaterbescherming Venlo schol’ 

 Gebiedsaanduiding: ‘overige zone – glastuinbouw concentratiegebied’ 
 

 
Figuur 3. Uitsnede vigerend bestemmingsplan Buitengebied, plankaart 1C, (gemeente Venlo).  
 
De gemeente Venlo heeft op 24 september 2014 het bestemmingsplan ‘De Brem Holsteins’, 
vastgesteld. De locatie van de beoogde projectlocatie voor de Biomeiler is aangeduid als: 

 Enkelbestemming: Agrarisch met waarden; 

 Gebiedsaanduiding: milieuzone – grondwaterbescherming Venlo schol; 

 Gebiedsaanduiding ‘overige zone – glastuinbouwconcentratiegebied’.  
 
In de navolgende Figuur 4 is een uitsnede van het bestemmingsplan weergegeven. De planlocatie 
van de Biomeiler is in het rood omkaderd.  
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Figuur 4. Uitsnede vigerend bestemmingsplan ‘De Brem Holsteins’ (Ruimtelijke plannen, 2020). Rood 
aangegeven is de beoogde locatie voor de Biomeiler.  
 

3.3 Bijzondere waarden in projectgebied en omgeving 
 
3.3.1 Natuur Netwerk Nederland 
Het bedrijf waar werkzaamheden worden uitgevoerd met betrekking tot verstoring of andere effecten 

bevindt zich of grenst niet aan delen van het Natuur Netwerk Nederland (hierna NNN). Het plan vormt 

derhalve geen belemmering voor de aanleg of instandhouding van de NNN. Het dichtstbijzijnde 

natuurobject is gelegen aan de zuidwestzijde van de planlocatie op een afstand circa 225 meter (witte 

pijl). 

 

 
Figuur 5. NNN in de omgeving (atlasleefomgeving.nl, 2019) 

2,25 m 
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3.3.2 Natura 2000 gebieden 

In de directe omgeving van de planlocatie zijn geen gebieden gelegen welke vallen onder Natura 

2000-gebieden. Het dichtstbij gelegen gebied betreft het gebied Maasduinen op 1,5 km. 

 

 
Figuur 6. Natura 2000-gebieden rondom inrichting (zwarte pijl) (AERIUS 2020).  
 
3.3.3 Ligging ten opzichte van gevoelige objecten 
Gevoelige objecten worden vastgesteld om te kunnen toetsen of de effecten van de beoogde 
activiteiten vergunbaar zijn en geen overlast op de omgeving veroorzaken. In de directe omgeving 
moet getoetst worden op de in de omgeving gelegen gevoelige objecten zoals bedrijfswoningen en 
burgerwoningen.  
 
Er is getoetst ter hoogte van de bestaande gevels van de woningen van derden ter bescherming van 
de personen die gedurende langere tijd blootgesteld kunnen worden aan geur, fijnstof en geluid. In 
navolgende figuur en tabel zijn de agrarische, woon en bedrijfsobjecten in de nabije omgeving van de 
inrichting weergegeven.  
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Figuur 7. Objecten rondom het projectgebied. 
 

Code Adres Bestemming  

1 Straelseweg 18 Woonbestemming 

2 Straelseweg 25 Woonbestemming 

3 Straelseweg 16 Woonbestemming 

4 Straelseweg 11 Agrarisch bedrijf 

5 Straelseweg 9 Agrarisch bedrijf 

6 Straelseweg 7 Agrarisch bedrijf 

7 Straelseweg 6 Woonbestemming 

8 Straelseweg 4A Woonbestemming 

9 Straelseweg 4 Woonbestemming 

10 Straelseweg 2 Woonbestemming 

11 Schandelo 57 Woonbestemming 

12 Schandelo 59 Woonbestemming 

13 Schandelo 50 Woonbestemming 

14 Schandelo 48 Woonbestemming 

15 Schandelo 46 Woonbestemming 

16 Schandelo 51 Agrarisch bedrijf 

17 Schandelo 42 Woonbestemming 

18 Schandelo 40 Woonbestemming 

19 Schandelo 62 Woonbestemming 

20 Schandelo 64 Woonbestemming 

21 Schandelo 66 Woonbestemming 

22 Schandeloseweg 65 Woonbestemming 

23 Schandelo 71 Woonbestemming 

24 Schandelo 73 Bedrijf 

25 Schandelo 65 Bedrijf 

26 Schandelo 65a Eigendom BioVerbeek 

27 Schandelo 77 Woonbestemming 

28 Schandelo 79 Woonbestemming 

29 Schandelo 79a Woonbestemming 

30 Schandelo 83 Woonbestemming 

31 Schandelo 87 Woonbestemming 

32 Schandelo 89 Woonbestemming 

33 Schandelo 93 Woonbestemming 

34 Schandelo 95 Agrarisch bedrijf 

35 Schandelo 99 Eigendom BioVerbeek 

36 Schandelo 100 Woonbestemming 

37 Schandelo 111 Agrarisch bedrijf 

38 Schandelo 113 Agrarisch bedrijf 

39 Schandelo 113A Agrarisch bedrijf 

40 Schandelo 117 Woonbestemming 

41 Schandelo 114 Woonbestemming 

42 Schandelo 118 Woonbestemming 

43 Schandelo 109 Woonbestemming 

44 Schandelo 110 Agrarisch bedrijf 

45 Muldersweg 18 Agrarisch bedrijf 

46 Muldersweg 14 Agrarisch bedrijf 
47 Muldersweg 10 Agrarisch bedrijf 
48 Muldersweg 6 Agrarisch bedrijf 

49 Straelseweg 24 Woonbestemming 

50 Straelseweg 25 A Woonbestemming 
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4. Kenmerken van het potentiële effect 
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de optredende effecten voor de diverse milieuthema’s. De 
milieu-informatie vanuit diverse gebiedsonderzoeken, die zijn uitgevoerd voor de 
vergunningsaanvraag, vormen hierbij de leidraad. 
 

4.1 Ammoniak 
Regeling ammoniak en veehouderij (gelden van 20-07-2018 t/m heden), hierna Rav, is een 
ministeriële regeling, waarin is vastgesteld hoe de ammoniakemissie van een veehouderij wordt 
bepaald. De regeling bevat een bijlage met normwaarden voor stalemissie van ammoniak per 
diercategorie en stalsysteem.  
 
Door het vervallen van de activiteiten op Schandelo 99 met betrekking tot de intensieve veehouderij 
hoeft er niet meer getoetst te worden aan het Besluit emissiearme huisvesting en de Wet ammoniak 
en veehouderij in de beoogde situatie. De uitbreiding van het kassencomplex wordt tevens in beide 
situaties uitgevoerd.  
 
Situatie 1 
In deze situatie 1 wordt de ammoniakemissie gebruikt om intern te salderen voor de realisatie van de 
Biomeiler. De nieuwe totale ammoniakemissie door de Biomeiler is berekend op 850,42 NH3/jaar.

2
 Dit 

is een afname van 71,18 kg NH3/jaar ten opzichte van de referentie situatie. 
 
Situatie 2 
In deze situatie 2 worden de WKK’s in werking gehouden. Er is een hogere uitstoot aan stikstofoxiden 
dan ammoniak in deze situatie.  
 

4.2 Geur 
Geuremissie viel eerst onder de Nederlandse emissie richtlijnen lucht (NeR) d.d. maart 2014. De NeR 
is ingetrokken op 1 januari 2016 met de inwerkingtreding van de wijzigingen 4e tranche 
Activiteitenbesluit. Uitgangspunt van het beleid is het voorkomen van geurhinder als gevolg van de 
bedrijfsactiviteiten.  
 
Er is geen geurbeleid vastgelegd door de provincie Limburg en de gemeente Venlo. Zodoende zijn de 
effecten van de Biomeiler in een geuronderzoek inzichtelijk gemaakt. Het onderzoek is bijgevoegd in 
bijlage 3. De conclusie van het onderzoek is dat er wordt voldaan aan de gestelde normen van de 
Best Beschikbare Technieken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2
 Er zijn metingen uitgevoerd bij een gelijkwaardig bedrijf vóór het biofilter gemeten. Bij een andere locatie1 van identieke verwerkers zijn bij metingen 1,1 mg NH3 per m3 

gemeten na de wasser en voor het biobed. Voor het biofilter wordt een worst case van 1,618 mg NH3 per m
3
 aangehouden. Dit resulteert in een ammoniakemissie van: 

60.000 m3 debiet * 1,618 mg * 8760 = 850420800 mg NH3 per jaar = 850,42 kg NH3 per jaar. 
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4.3 Luchtkwaliteit 
De luchtkwaliteitseisen zijn in de Nederlandse wetgeving opgenomen in Hoofdstuk 5, titel 5.2 
(‘Luchtkwaliteitseisen’) Wet milieubeheer. Dit wordt in de volksmond ook wel de ‘Wet luchtkwaliteit’ 
genoemd. De normstelling is daarbij per stof concreet uitgewerkt in Bijlage 2 Wm. In deze bijlage 
worden wettelijke luchtkwaliteitsnormen genoemd voor de luchtverontreinigende stoffen: 
stikstofdioxiden (NO2 en NOx), koolmonoxide (CO), fijn stof (PM10 / PM2,5), benzeen (C6H6), 
zwaveldioxide (SO2) en lood (Pb). De belangrijkste stoffen in de luchtkwaliteitsregelgeving voor 
veehouderijen zijn fijnstof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide. 
 
De concentraties van lood, benzeen, koolmonoxide en zwaveldioxide zijn in de buitenlucht van nature 
dermate laag dat voor de desbetreffende stoffen geen overschrijding van de grenswaarden wordt 
verwacht. Voor deze stoffen kan zonder meer worden voldaan aan de gestelde grenswaarden uit de 
Wet luchtkwaliteit. 
 
Voor zwevende deeltjes (PM10) gelden de volgende grenswaarden: 

 40µg/m
3
 als jaargemiddelde concentratie; 

 50µg/m
3
 als 24-uursgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze laatste, maximaal 35 

keer per kalender jaar mag worden overschreden. 
Bij de beoordeling van PM10 worden concentraties, die zich van nature in de lucht bevinden en die niet 
schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens buiten, buiten beschouwing gelaten. 
 
Voor ultra fijnstof (PM2,5) gelden de volgende grenswaarden:  

 25 μg/m³ als jaargemiddelde concentratie;  

 Ten hoogste 20 μg/m³ als blootstellingsconcentratieverplichting, gedefinieerd als gemiddelde 
blootstellingsindex;  

 
Voor stikstofoxiden (NOx) gelden de volgende grenswaarden:  

 40 μg/m³ als jaargemiddelde concentratie;  

 200 μg/m³ als uurgemiddelde waarde, die niet vaker dan 18 keer per kalenderjaar mag 
worden overschreden.  

 
Voor de beoogde bedrijfsopzet is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen wat 
de concentraties zijn van de bovengenoemde gevoelige objecten. Vervolgens is deze belasting 
getoetst aan de hierboven genoemde normen. Het onderzoek is bijgevoegd in bijlage 4. De conclusie 
van het onderzoek is dat er wordt voldaan aan de regelgeving.  
 

4.4 Geluid 
Het bedrijf is gelegen in een glastuinbouwgebied

3
. Voor een glastuinbouwbedrijf binnen een 

glastuinbouwgebied, geldt het toetsingskader uit het activiteitenbesluit (2.17G) inzichtelijk gemaakt in 
de volgende tabel: 
 
Tabel 5. Tabel 2.17G lid 6 Activiteitenbesluit 

Norm dB(A) Periode (uur) 

06:00-19:00 19:00-22:00 22:00-06:00 

LAR, LT op gevel gevoelige gebouwen 50 45 40 

LAR, LT binnen gevoelige ruimten 35 30 25 

LAmax op gevel gevoelige gebouwen 70 65 60 

LAmax binnen gevoelige ruimten 55 50 45 

 
De waarden in voorgaande tabel gelden niet in alle gevallen. Andere grenswaarden kunnen deels of 
onder voorwaarden gelden in de situatie dat het bedrijf een vergunningsplichtig bedrijf wordt in de 
beoogde situatie. In de beoogde situatie wordt een nieuwe installatie gerealiseerd, betreffende een 
Biomeiler. De totale beoogde bewerkingscapaciteit van de initiatiefnemer komt neer op 85.000 ton per 
jaar. Dit komt neer op een gemiddelde verwerking van 232 ton per dag. Dit is meer dan de 
drempelwaarde, waardoor het bedrijf vergunningsplichtig wordt.  
 

                                                      
3
 Definitie: ‘cluster aaneengesloten percelen met overwegend glastuinbouwbestemmingen'. 



    

 

  18   

 
    

Noch in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht noch in de Wet milieubeheer zijn regels of 
normen opgenomen voor de beoordeling van geluidhinder. Bepalend bij het stellen van voorschriften 
tegen geluidhinder in de omgevingsvergunning is dat zij "nodig zijn om de nadelige gevolgen die de 
inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk 
– bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken" (artikel 5.3 Bor). Zodoende zijn de 
geluidsnormen als genoemd in artikel 2.17G, lid 6 van het activiteitenbesluit aangehouden als 
toetsingskader.  
 
Voor onderhavige plannen is een akoestisch rapport opgesteld, zie bijlage 5. In dit rapport zijn de 
akoestische relevante activiteiten in en om het bedrijf en de bijbehorende verkeersbewegingen 
verwerkt en getoetst. De conclusie van het onderzoek is dat er wordt voldaan aan de regelgeving. 
 

4.5 Verkeer  
In de nieuwe situatie is er een wijziging van voertuigbewegingen op de wegen. Door deze wijziging is 
in opdracht van BioVerbeek BV is er een verkeersonderzoek uitgevoerd door Buitenruimte.  
Het verkeersonderzoek is bijgevoegd in Bijlage 6.  
 
In de conclusie van het onderzoek wordt gesteld dat op een deel van de bevoorradingsroute is 
vanwege de beperkte verhardingsbreedte in combinatie met de verkeersintensiteiten in de huidige en 
toekomstige situatie een verhoogde kans is op bermschade. Voor vrachtverkeer is er op de 
wegvakken 5 en 6 onvoldoende ruimte aanwezig om elkaar te passeren. Hier zijn maatregelen 
noodzakelijk om de bereikbaarheid van de biomassa-installatie te waarborgen. Met uitzondering van 
bocht 8 en 9 is er voldoende manoeuvreerruimte in de bochten om met een trekker oplegger 
combinatie veilig gebruik te maken van de bevoorradingsroute. Om de bereikbaarheid van de 
biomassa-installatie te waarborgen zijn maatregelen noodzakelijk in deze bochten. 
 

4.6 Bodem 
De Wet bodembescherming (geldend van 01-01-2017 t/m heden), hierna Wbb, stelt regels om de 
bodem te beschermen, inclusief grondwater. Voor iedereen geldt een zorgplicht om verontreiniging 
van de bodem te voorkomen. In een omgevingsvergunning kunnen voorschriften ter bescherming van 
de bodem worden opgenomen. Hiervoor kan het bevoegd gezag de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming toepassen.  
 
Het Besluit bodemkwaliteit (geldend van 24-05-2016 t/m heden, hierna Bbk, stelt regels voor de 
toepassing van grond. Door deze regels wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater en het 
grondwater beschermd. In de huidige situatie vinden activiteiten plaats die in beperkte mate een risico 
vormen voor de bodemkwaliteit. In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voorzorgsmaatregelen 
voorgeschreven om bodemverontreiniging te voorkomen.  
 
Toetsing initiatief 

In artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit is opgenomen dat bodembeschermende voorzieningen en 
bodembeschermende maatregelen moeten worden getroffen, indien binnen de inrichting een 
bodembedreigende activiteit wordt uitgevoerd. Deze voorzieningen, in combinatie met de daarbij 
behorende maatregelen, moeten leiden tot een zogenoemd verwaarloosbaar bodemrisico.  
 
De activiteiten veranderen niet ten opzichte van de huidige situatie voor het kassencomplex van 
Muldersweg 11, 13, 19 en 21. Ze zijn nog steeds regulier voor de glastuinbouw. Alleen bij Schandelo 
ongenummerd, de locatie van de Biomeiler is er sprake van een nieuwe activiteit.  
 
Op grond van de Nederlandse Richtlijn bodembescherming (NRB) worden de volgende activiteiten in 
de huidige situatie als bodembedreigend aangemerkt en worden de volgende maatregelen getroffen: 
 
Opslag reinigingsmiddelen  
Reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden inpandig opgeslagen in een daarvoor bestemde 
opslagkast. De opslag vindt plaats in een middelenkast welke inpandig is geplaatst. De Basis 
emissiescore is een 4, conform NRB. Conform het NRB en BRCL (cvm nr: II, p. 65) is deze emballage 
geplaatst in een lekbak en vloeistofkerende voorziening.  
 



    

 

  19   

 
    

Er is aandacht voor de speciale emballage en er is controle op het vol raken van de lekbak. Het 
toezicht wordt visueel uitgevoerd en het incidentenmanagement wordt uitgevoerd in het kader van 
faciliteiten en personeel. Dit betekend dat er voorzieningen zijn getroffen mocht er lekkage ontstaan in 
de emballages en het personeel geïnstrueerd om de emballages periodiek te controleren. Door het 
bovenstaande wordt volgens de bodemrisico-checklist de eindemissiescore 1. 
 
Wasplaats Biomeiler 
Inpandig van de Biomeiler is een wasplaats aanwezig. De bodem wordt een vloeistofdichte vloer. Vuil 
en zand zal worden gescheiden van het afvoerwater door middel van een opslagput. Vet en olie 
worden gescheiden middels een olie/vetafscheider van het afvalwater voor het geloosd wordt op het 
vuilwater-riool. Bodemrisicofactoren zijn het lekken van leidingen, koppelingen, ontvangpunten, 
tussenputten of afscheiding installaties. De Basis emissiescore is een 4, conform NRB.  
 
De putten en scheiders worden aangelegd volgens een CUR/PBV aanbeveling 51. Er is hierbij 
aandacht besteed voor de putten en de verbindingen. Bijzonder operationeel onderhoud wordt hierbij 
uitgevoerd en wordt geïnspecteerd volgens CUR/PBV-44. Er wordt visueel toezicht gehouden. Bij een 
incident is er algemene zorg. Dit betekent dat er maatregelen te voorkomen en/of beperkingen van 
bodemimmissies, zoals het opruimen van morsingen wordt uitgevoerd. Door het bovenstaande wordt 
volgens de bodemrisico-checklist de eindemissiescore 1. 
 
Aftappen dieselolie 
De aftap van dieselolie gebeurt in een inpandige opslag in een bovengrondse tank, vrij van de grond 
en geplaatst in een lekbak. De bodemrisicofactor is het morsen van de stof. De Basis emissiescore is 
2, conform NRB. 
 
Conform het NRB en BRCL (p. 66) is dit een vloeistofkerende voorziening. Er is aandacht van het 
personeel voor slijtage en schade aan de vloer. Dit toezicht wordt visueel uitgevoerd. Bij een incident 
wordt er doelmatig ingegrepen met adequate middelen. Het personeel is geïnstrueerd. Door het 
bovenstaande wordt volgens de bodemrisico-checklist de eindemissiescore 1. 
 
Invloed bodem 
In de huidige situatie en de autonome ontwikkeling wordt het plangebied voor de Biomeiler gebruikt 
voor agrarische activiteiten. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van biologische meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen. Deze stoffen komen in de bodem terecht en kunnen de bodem en het 
grondwater negatief beïnvloeden. Als de Biomeiler gerealiseerd wordt, wordt er gebruik gemaakt van 
afgesloten ruimtes met vloeistofdichte vloeren. Er zullen geen meststoffen en bestrijdingsmiddelen 
meer direct op de bodem terecht komen.  
 
Op Schandelo 99 worden de activiteiten met betrekking tot de intensieve veehouderij gestopt. Daarbij 
vervallen de bodemrisicofactoren zoals: opslag van diergeneesmiddelen, opslag reinigingsmiddelen, 
opslag kadavers, opslag olie en opslag van voer in silo’s. Door het bovenstaande wordt volgens de 
bodemrisico-checklist de eindemissiescore 0. 
 
Opslag biomassa (meststof en natuurmaaisel) 
Meststof staat genoemd in de BRCL als agrarische bedrijfsstof vallend onder bodembedreigende 
stoffen. Plantaardig restmateriaal wordt tevens aangegeven als bodembedreigende stoffen. Deze 
activiteiten werden niet eerder uitgevoerd op de locatie van Schandelo ongenummerd (locatie 
Biomeiler). De op en overslag van (stort)goed wordt inpandig binnen in de Biomeiler gestort. De Basis 
emissiescore is een 4, conform NRB.  
 
Door het inpandig opslaan op vloeistofdichte vloeren is er aandacht voor weersinvloeden (in het 
bijzonder hemelwater), slijtage en schade aan de vloer. Er wordt visueel toezicht gehouden. Bij een 
incident is er algemene zorg. Dit betekent dat er maatregelen te voorkomen en/of beperkingen van 
bodemimmissies, zoals het opruimen van morsingen wordt uitgevoerd. Door het bovenstaande wordt 
volgens de bodemrisico-checklist de eindemissiescore 1. 
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Spuiwater  
Het spuiwater wordt via leidingen van de luchtwassers naar spuiwateropslag getransporteerd. De 
Basis emissiescore is een 4, conform NRB. 
 
Dit zal een vloeistofdichte opslag worden. De spuiwateropslag is voldoende groot en niet voorzien van 
een overstort. Door het bovenstaande wordt volgens de bodemrisico-checklist de eindemissiescore 1. 
 
Zwavelzuur 
Het zuur wordt via leidingen vanuit de vrachtwagen naar de opslag en naar de luchtwasser 
getransporteerd. De Basis emissiescore is een 4, conform NRB. 
 
De leidingen voor het transport van zwavelzuur worden dubbelwandig uitgevoerd. De buitenwand 
bestaat uit polyester en de binnenleiding bestaat uit teflon. De leidingen liggen bovengronds en zijn 
eenvoudig te inspecteren. De leidingen worden periodiek geïnspecteerd en onderhouden. Het 
personeel is hiertoe geïnstrueerd. Bovendien zijn immobilisatiemiddelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen aanwezig. Op deze wijze worden aan dit leidingtransport voldoende 
voorzieningen en gedragsregels (incidentenmanagement) getroffen ter bescherming van de bodem. 
Door het bovenstaande wordt volgens de bodemrisico-checklist de eindemissiescore 1. 
 
Spoelplaats 
Spoelplaatsen hebben een Basis emissiescore is een 4, conform NRB. 
 
De spoelplaats is voorzien van een vloeistofkerende vloer met afvoerput naar een opslagput. De 
spoelplaats is inpandig en is bestand tegen de inwerking van reinigings- en/of ontsmettingsmiddel. 
Door het bovenstaande wordt volgens de bodemrisico-checklist de eindemissiescore 1. 
 
Conclusie  
Door gebruik te maken van zeer reguliere voorzieningen, zoals vloeistofkerende vloeren, 
vloeistofdichte vloeren, lekbakken en afgesloten kasten wordt het bodembedreigende risico 
verwaarloosbaar gemaakt. Door visuele controle, de aanwezigheid van absorptiemiddelen en de 
aanwezigheid van de bodembeschermende voorzieningen wordt het bodemrisico nog verder 
teruggebracht.  
 
Volgens de Bodemrisico Checklist (BRCL) is de emissiescore van de voorgenoemde activiteiten een 
4. Naar analogie van de geschetste systematiek wordt het bodemrisico teruggedrongen tot een 
eindemissiescore van 1 door het toepassen van de maatregelen.  
 
Met een doelmatige combinatie van maatregelen en voorzieningen wordt een verwaarloosbaar 
bodemrisico gerealiseerd en meerdere mogelijke bodemrisico’s verwijderd door het stopzetten van de 
activiteiten agrarische activiteiten aan de Schandelo 99.  
 

4.7 Water 
De inrichting moet voldoen aan de wetgeving van Waterschap Limburg; (Limburgse Keur), welke 
regeling is gebaseerd op de Waterwet en de Verordening Limburg. Waterschap Limburg heeft deze 
waterregels vastgesteld in 2019. In deze paragraaf wordt de toekomstige situatie getoetst aan deze 
wetgeving. De Keur is een verordening met de regels die het waterschap hanteert bij de bescherming 
van waterkeringen, watergangen (sloten, beken en rivieren) en bijbehorende kunstwerken (gemalen, 
stuwen). Voor sommige werkzaamheden zijn in de Keur algemene regels opgesteld. Als aan deze 
regels wordt voldaan, is geen watervergunning nodig. De werkzaamheden moeten wel bij het 
waterschap worden gemeld. Voorbeelden van situaties waarbij een watervergunning nodig is:  

- het dempen of wijzigen van een watergang;  
- onttrekken van grondwater;  
- lozen in oppervlaktewater;  
- het planten van bomen en struiken;  
- het brengen van water in een watergang.  
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Toetsing initiatief 
Volgens de vastgestelde legger oppervlaktewaterlichamen van Waterschap Limburg is de inrichting 
niet nabijgelegen bij een aangeduid water. In navolgende Figuur 8 zijn de aangegeven wateren 
inzichtelijk gemaakt.  
 

 
Figuur 8. Vastgestelde Legger Oppervlaktewater Waterschap Limburg (Waterschap Limburg, 2020).  
 
Er worden geen werkzaamheden of bouwactiviteiten uitgevoerd binnen een beschermingszone van 
een beschermd wateroppervlak.  
 
4.7.1 Omgevingsverordening Limburg 2014 
In de Omgevingsverordening Limburg heeft de Provincie gebieden aangewezen die bijzondere 
milieubescherming nodig hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om het beschermen van grondwater, 
omdat dit water voor menselijke consumptie gebruikt wordt. Activiteiten die een invloed kunnen 
hebben op de kwaliteit van het grondwater of de bodem zijn daarom verboden. 
 
Toetsing initiatief 

In de omgeving van het bedrijf zijn geen grondwaterbeschermingsgebieden aanwezig, zie navolgend 
figuur. Tevens is er geen aanduiding in het bestemmingsplan opgenomen dat het zich om een 
grondwaterbeschermingsgebied handelt.  
 

 
Figuur 9. Uitsnede kaart grondwaterbeschermingsgebieden Omgevingsverordening 2014 - kaart 08 
(Provincie Limburg, 2020). De inrichting wordt aangegeven door een rode punt.  
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4.8 Natuur 
4.8.1 Gebiedsbescherming 
De bescherming van de Natura 2000-gebieden is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van toetsing 
onder de Natuurbeschermingswet 1998. De voorheen geldende bescherming van de Beschermde 
Natuurmonumenten is echter met inwerkingtreding van de Wnb komen te vervallen. Provincies 
hebben wel de bevoegdheid om gebieden naar keuze, gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland, 
aan te wijzen en te beschermen via eigen provinciaal beleid. Deze gebieden worden aangeduid als 
‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, onderscheidenlijk ‘bijzondere provinciale landschappen’.  
Vrijwel alle verantwoordelijkheden inzake natuurbescherming zijn bij de provincies komen te liggen.  
Net als de situatie onder de Natuurbeschermingswet 1998 is het ook nu niet verplicht om dit te 
koppelen aan de omgevingsvergunning.  
 
Op 17 mei 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan het Europese Hof 
van Justitie (Hof) meerdere prejudiciële vragen gesteld over of het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
voldoet aan de Habitatrichtlijn. Op woensdag, 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State een einduitspraak in de pilotzaken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 
Hieruit blijkt dat het Programma Aanpak Stikstof niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag 
worden gebruikt. De uitspraak heeft geen gevolgen voor onherroepelijke vergunningen en overige 
besluiten.  
 
In de referentie situatie zijn er twee scenario’s voor vergunningverlening; depositie welke toeneemt en 
depositie welke niet toeneemt. ‘Niet toeneemt’ betekent een depositie (toename) van 0,00 mol/ha/jaar. 
Een depositie (toename) van 0,01 mol/ha/jaar is dus niet toegestaan en kan door het huidige 
toetsingskader niet worden getoetst. De depositie afname is wel vergunbaar.  
 
In de beleidsregel van de provincie Limburg wordt gesteld in artikel 4, rekenmodel dat:  
‘Voor de vaststelling of een project of een andere handeling door het veroorzaken van N-depositie op 
een voor stikstof gevoelige habitat in een Natura 2000-gebied een verslechterend of significant 
verstorend effect kan hebben, gaan Gedeputeerde Staten bij de beoordeling van de N-depositie uit 
van de op het moment van beslissing op de aanvraag voor de natuurvergunning meest recente versie 
van de AERIUS Calculator, zoals beschikbaar op www.aerius.nl.’ 
 
Toetsing initiatief 
Vanaf september 2019 is een geactualiseerde versie van AERIUS Calculator (versie 2019) 
beschikbaar als rekeninstrument voor het bepalen van de stikstofdepositie door een project, plan of 
andere handeling. Door het ontbreken van pluimstijging door impuls en gebouwinvloed kan gebruik 
van AERIUS Calculator 2019 in bepaalde situaties leiden tot een over- of onderschatting van de 
deposities.  
 
Er is een aanvraag ingediend op 01 januari 2020 voor een vergunning Wet natuurbescherming voor 
stikstofdepositie op de omringende Natura 2000 gebieden. Er is een totale afname berekend voor het 
bedrijf. Aangezien de situatie van het bedrijf buiten het toepassingsbereik van AERIUS viel is er een 
ondersteunende berekening uitgevoerd met Geomilieu V5.20.  
 
Op 14 januari 2020 is een nieuwe versie van AERIUS uitgebracht, 2019a. Het toepassingsbereik is bij 
deze versie vervallen en kan er weer gerekend worden voor stallen met mechanische ventilatie. Bij 
deze nieuwe versie moeten vervoersbewegingen worden toegevoegd ook voor agrarische bedrijven 
(Schandelo 99). Deze waren al meegenomen in de berekening van Geomilieu V5.20.  
 
Voor de effecten van de beoogde situatie op de Natura 2000 gebieden door de uitstoot van stikstof is 
er een berekening uitgevoerd door middel van AERIUS Calculator (zie Bijlage 7). 
 
4.8.2 Ecologische verbindingszondes en Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Het NNN is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet 
natuurgebieden beter met elkaar en het omringende agrarisch gebied verbinden. Het netwerk staat 
ook bekend als de ecologische hoofdstructuur (EHS). De begrenzing van het netwerk wordt door de 
provincies bepaald en vastgelegd. De verschillende gebieden in het NNN kunnen met elkaar worden 
verbonden door middel van ecologische verbindingszones (EVZ). Deze groene verbindingszones 
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zorgen ervoor dat de dieren en planten niet geïsoleerd raken en het risico lopen om uit te sterven. De 
verbindingszones zorgen er daarnaast voor dat de versnippering in het NNN wordt tegengegaan.  
 
Ruimtelijke ontwikkelingen in of nabij het NNN zijn mogelijk als deze de werking van het netwerk niet 
aantasten. Daarnaast kan bij ontwikkelingen die wél zorgen voor een aantasting van de werking van 
het NNN gesaldeerd worden. Op deze manier kan de ontwikkeling toch doorgang vinden als de 
werking van het netwerk op een andere wijze wordt gegarandeerd. De provincie Limburg kent de 
Omgevingsvisie van de POL2014. Deze visie behandeld de verschillende natuurzones waardoor de 
natuur ook gewaarborgd zal blijven met betrekking tot gebiedsontwikkelingen. 
 

Omgevingsvisie POL2014 

In het POL2014 worden alle aspecten behandeld die betrekking hebben op de fysieke omgeving, 
daarin is natuur een belangrijk aspect. Iedere bedrijfsontwikkeling zal mogelijk gevolgen hebben op de 
natuur, al dan niet groot of klein. In de omgevingsvisie zijn er drie hoofdzones vastgesteld te komen tot 
de ‘realisatie en instandhouding van een robuust natuurnetwerk’. Dat zijn de goudgroene natuurzone, 
de zilvergroene natuurzone en de bronsgroene landschapszone. Deze natuurzones hebben ieder een 
specifiek natuurbeheerplan om hun eigen identiteit te behouden. 
 
Toetsing initiatief 
Ter plekke van de projectlocatie zijn geen natuurzones aanwezig. Op de projectlocatie is op dit 
moment alleen agrarische grond aanwezig. Hierdoor zal er dus een aanpassing gaan plaatsvinden in 
de huidige omgevingsstructuur. Deze ontwikkeling heeft geen enkele betrekking op de twee 
natuurzones. De projectlocatie gelegen in een gebied die is bestemd als ‘buitengebied’. 
Gezien de aard van de inrichting en de desbetreffende werkzaamheden is het niet aannemelijk dat de 
kwaliteit van de verschillende natuurzones bedreigd zal worden als gevolg van de beoogde 
ontwikkeling. 
 

 
 

4.8.2.1 Andere effecten 
Oppervlakte verlies treedt niet op, aangezien het bedrijf ruim verwijderd is van enige Natura 2000 
gebied grenzen. Op de volgende effecten heeft de projectlocatie geen invloed door de afstanden: 
verzoeting, verzilting, verontreiniging (met uitzondering van lucht), verdroging, vernatting, verandering 
stroomsnelheid, verandering dynamiek, verstoring door geluid, verstoring door licht, verstoring door 
trilling, optische verstoring, verstoring door mechanische effecten, versnippering en verandering in 
populatiedynamiek en bewuste verandering soortensamenstelling. 
 
 
 
 
 
 

 Legenda 

 Goudgroene natuurzone 

 Zilvergroene natuurzone 

 Bronsgroene landschapszone 

 Buitengebied 

Figuur 10. Natuurzones in de directe omgeving (Provincie Limburg, 2019) 



    

 

  24   

 
    

4.8.3 Soortenbescherming 
De Wet natuurbescherming beschermt in Nederland voorkomende wilde planten- en diersoorten. 
Deze beschermde soorten is het uitgangspunt van de soortenbescherming dat activiteiten moeten 
worden voorkomen deze beschermde soorten worden aantast. De Wet natuurbescherming deelt 
soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er (per provincie en landelijk) vrijgestelde 
soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.  
 
1) Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn  
De Vogelrichtlijn is door de Europese Unie vastgesteld. Het doel is de bescherming, het beheer en de 
regulering van de in de lidstaten voorkomende vogels. Nederland heeft deze richtlijn omgezet in 
nationale wetgeving via de Wet natuurbescherming. Onder dit beschermingsregime vallen de 
Europees beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming.  
 
2) Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn  
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag 
van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn 
worden ook vogels genoemd.  
 
3) Beschermingsregime andere soorten  
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de 
bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten 
voorkomend in Nederland. 
 
4) Vrijgestelde soorten  
De Wet natuurbescherming maakt invulling van de wet door provincies mogelijk, hiertoe kunnen 
provincies een eigen invulling geven aan de bescherming van soorten. Vrijgestelde soorten zijn per 
provincie vastgesteld. Wanneer de Minister van Economische Zaken bevoegd gezag is zijn er een 
aantal soorten landelijk vrijgesteld bij specifieke activiteiten.  
 
5) Jaarrond beschermde vogelnesten  
De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat 
voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën, waarbij nesten van vogelsoorten van categorie 
1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn en de nesten van soorten onder categorie 5 beschermd zijn als er 
onvoldoende alternatieven zijn.  
 
Bij bepaalde activiteiten is geen ontheffing nodig wanneer deze worden uitgevoerd op basis van een 
door de Minister van EZ goedgekeurde en door de initiatiefnemer geaccordeerde gedragscode. 
Wanneer niet volgens een gedragscode gewerkt wordt en beschermde soorten worden aangetast, 
dan moeten mitigerende maatregelen genomen worden ter voorkoming van een overtreding van de 
verbodsbepalingen. Maatregelen mogen alleen als ‘mitigatie’ bestempeld worden wanneer deze 
gericht zijn op het geheel en vooraf voorkomen van effecten (en overtreding van verbodsbepalingen). 
Indien dit niet mogelijk is, is het noodzakelijk een ontheffing aan te vragen bij de provincie. Een 
mitigatieplan of ontheffing dient in het bezit te zijn voorafgaand aan de start van de uitvoeringsfase. 
 
Toetsing initiatief 
Er is een ecologische quickscan uitgevoerd voor de nieuwbouw van de Biomeiler en de uitbreiding 
van de huidige kassen, zie bijlage 8. Op 9 november 2017 en op 26 maart 2019 heeft Faunaconsult 
het plangebied en de directe omgeving bezocht. Daarbij werden de aanwezige biotopen beoordeeld 
op hun geschiktheid als habitat voor beschermde diersoorten en beschermde planten. Het plangebied 
werd geïnspecteerd op de aanwezigheid van beschermde planten, vogelnesten en voortplantings- en 
rustplaatsen van beschermde dieren.  
 
De aangetroffen zoogdieren betreffen algemeen voorkomende soorten (zogenaamde A-soorten), 
waarvoor in Limburg een vrijstelling geldt in geval van ruimtelijke ontwikkeling en beheer en 
onderhoud. Dit houdt in dat deze soorten verstoord mogen worden, zonder dat daar vooraf een 
ontheffing voor is verkregen. Wel geldt altijd de Zorgplicht (artikel 1.11 Wnb); deze houdt in dat 
nadelige gevolgen voor dieren en planten altijd zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Om aan 
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de algemene zorgplicht te voldoen, moeten tijdens het werk aangetroffen dieren zo snel mogelijk naar 
een aangrenzende locatie buiten het plangebied worden verplaatst. 
 
In de graft naast het plangebied bevindt zich een dassenpijp. Waarschijnlijk is dit een vluchtpijp, maar 
er is een kleine kans dat het hier een kraampijp betreft. Indien de voorgenomen werkzaamheden 
buiten de kwetsbare periode van de das plaatsvinden, is er geen negatief effect op dassen te 
verwachten. De voorgenomen werkzaamheden dienen dus in de periode 1 juli t/m 30 november plaats 
te vinden. Er wordt een aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij een cameraval op de 
pijp zal worden gericht om aan te tonen dat het zich niet om een kraampijp handelt.  

 
In het plangebied komen mogelijk beschermde vogelnesten voor tijdens het broedseizoen. Het gaat 
om vogels waarvan het nest niet jaarrond wordt beschermd of als strenger beschermd wordt 
beschouwd. Hiervoor zijn maatregelen die negatieve effecten voorkomen wel verplicht. Verstoring van 
broedvogels en vernietiging van vogelnesten kan worden voorkomen door de werkzaamheden buiten 
de periode 15 maart – 15 juli (het broedseizoen van de meeste vogels) uit te voeren. Door naleving 
van deze maatregel worden ten aanzien van vogels geen overtredingen op de Wet 
natuurbescherming begaan. 
 
Daarnaast is sprake van een zeer ruime afstand tot de Natura 2000-gebieden. Overige effecten, niet 
zijnde ten gevolge van stikstofdepositie (zoals geluid, optische verstoring, verdroging e.d.), zijn 
daardoor eveneens met zekerheid uit te sluiten. 
 
Het huisvestigingen van medewerkers is een nieuwe activiteit op Schandelo 99 en is niet 
meegenomen in het eerste onderzoek. De bebouwing wordt verbouwd om huisvestiging van 
arbeidsmigranten mogelijk te maken. Er zullen mogelijk geen permanente verstoringen optreden aan 
de gevels van de gebouwen. De activiteiten rondom de percelen zullen tevens vrijwel niet wijzigen ten 
opzichte van het beoogde verbruik. Additionele verstoringen worden zodoende niet verwacht, mits er 
geen sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Er wordt een quickscan uitgevoerd voordat de 
werkzaamheden zullen starten op de locatie. Daarnaast wordt geadviseerd bewust om te gaan met 
het gebruik van kunstmatig licht tijdens de werkzaamheden in verband met overvliegende en 
foeragerende vleermuizen.  
 

4.9 Externe veiligheid en bijzonder milieubelasting 
Het algemeen rijksbeleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s 
voor de omgeving vanwege: 

- Het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen door bedrijven (inrichtingen); 
- Het transport van gevaarlijke stoffen (openbare wegen, waterwegen, spoorwegen en 

buisleidingen); 
- Het gebruik van luchthavens. 
-  

Dit gebeurt onder meer door te voorkomen dat te dicht bij kwetsbare bestemmingen activiteiten met 
gevaarlijke stoffen plaatsvinden, door de zelfredzaamheid van personen te bevorderen en door de 
calamiteitenbestrijding te optimaliseren. Voor ontwikkelingen moet getoetst worden aan het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit 
externe veiligheid transportroutes (Bevt). Bij het beoordelen van de externe veiligheid spelen de 
begrippen ‘Plaatsgebonden risico’ en ‘groepsrisico’ een belangrijke rol. 
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico geeft de kans om op een bepaalde plaats te overlijden ten gevolge van een 
ongeval bij een risicovolle activiteit. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met 
zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6 contour 
(die als wettelijke harde norm fungeert) mogen geen kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor 
beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6 contour niet als een grenswaarde maar als een richtwaarde, 
waarvan gemotiveerd mag worden afgeweken. 
 
Groepsrisico (GR) 
Het groepsrisico is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een 
bepaalde omvang (10 personen of meer). Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke 
ontwrichting. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Voor het 
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groepsrisico geldt een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat iedere wijziging met betrekking tot 
planologische keuzes moet worden onderbouwd en verantwoord door het bevoegd gezag. Hierbij 
geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt 
geacht. De eindafweging kan pas worden gemaakt wanneer het advies van de veiligheidsregio is 
ingewonnen. 
 
Situatie 
De werkzaamheden zullen overwegend in de kassen en in de Biomeiler plaatsvinden. Hierdoor zal 
tijdens een gemiddelde werkdag nauwelijks sprake zijn van een risico voor ongevallen die buiten de 
inrichting gevolgen kunnen hebben. Er zullen daarom, naast de geldende wettelijke eisen, geen extra 
maatregelen buiten de gebouwen worden aangetroffen.  
 

Binnen de beoogde inrichting kunnen wel onvoorziene situatie of calamiteiten ontstaan. Hieronder 
worden mogelijke calamiteiten beschreven en de veiligheidsvoorzieningen en maatregelen die 
getroffen zullen worden: 
 
Apparatuur 

Gewaarborgd door: het installeren van de aanwezige apparatuur conform NEN- en KIWA- eisen, door 
erkende installateurs te laten gebeuren. De klimaat-/ventilatie-apparatuur is voorzien van een 
alarminstallatie welke storingen meldt.  
 
Brand 
Met betrekking tot brandgevaar zal het bedrijf voldoen aan de voorschriften, zoals opgenomen in het 
Bouwbesluit. Vluchtwegen zijn aanwezig voor het personeel in geval van brand. 
 
Zorg- en meldingsplicht 
De artikelen 17.1 en 1.2 lid 1 en 2 van de Wet milieubeheer zijn rechtstreeks van toepassing wanneer 
een ongewoon voorval zich voordoet. Als er milieuschade dreigt te ontstaan of is ontstaan moet die 
inrichting onmiddellijk maatregelen nemen en tevens het bestuursorgaan op de hoogte stellen. 
 

Risicokaart Nederland 

Om te bepalen of er in de directe omgeving bijzondere risicofactoren van toepassing zijn, is de 
risicokaart geraadpleegd. In de directe omgeving zijn geen inrichtingen, transportleidingen of wegen 
aanwezig die een veiligheidsrisico vormen voor personen die zich op de projectlocatie bevinden zie 
Figuur 11. 
 
Zoals weergegeven op de risicokaart bevindt de planlocatie zich niet in een risico contour van 
inrichtingen of transport welke van invloed zijn op de externe veiligheid. 
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Figuur 11. Risicokaart omgeving BioVerbeek B.V. 
 
 
4.9.1 Samenhang met andere activiteiten 
Er is geen specifiek criterium voor het toetsen van de samenhang met andere activiteiten. In de 

directe omgeving van de het bedrijf zijn voornamelijk veehouderijen en andere glastuinbouwbedrijven 

gelegen. Daarnaast zijn er ook burgerwoningen gelegen in de buurt van de projectlocatie. De 

omliggende percelen zijn in gebruik als akkerland, grasland of bebouwd met stallen en 

burgerwoningen. Het bedrijf is hierdoor passend in de omgeving. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planlocatie 
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4.10 Archeologie, cultuurhistorie en landschap 
4.10.1 Archeologie 
De Erfgoedwet (geldend van 01-09-2017 t/m heden) heeft de Monumentenwet 1988 vervangen als 
het gaat om gebouwde monumenten en archeologie. Daarnaast gaat de Erfgoedwet ook over roerend 
erfgoed. Naast aangewezen monumentale zaken en beschermde stads- en dorpsgezichten, wordt ook 
het archeologisch erfgoed in de bodem door deze wet beschermd. Indien archeologische resten 
kunnen worden verwacht, moet voorafgaand aan een bodemingreep archeologisch onderzoek worden 
uitgevoerd. 
 
Evenals bij cultuurhistorie, wordt voor het aspect archeologie gehandeld naar de beleidsnota 
cultuurhistorie ‘Venlo maakt van Erfgoed Erfgoud’. In de vorige nota ‘Voortbouwen op Venlo’s 
Verleden’ (vastgesteld in 2007) zijn 20 beleidsdoelen geformuleerd, die wederom zijn 
geïmplementeerd in de huidige nota. De beleidsdoelen hebben betrekking op het onderzoeken, het 
beschermen, het behouden/versterken en het ontwikkelen van het Venlose erfgoed. De bescherming 
van het erfgoed en de archeologische waarden staat centraal middels het bestemmingsplan. 
 
Mochten er archeologische waarden aanwezig zijn op een locatie, zal deze locatie in het 
bestemmingsplan een dubbelbestemming worden toegekend (‘Waarde – Archeologie’). Aan deze 
dubbelbestemming worden eveneens regels gekoppeld met betrekking tot de bouw en/of aanleg van 
objecten. 
 
Toetsing initiatief 

De huidige planlocatie is gelegen in het bestemmingsplan ‘De Brem Holsteins’ (vastgesteld d.d. 24 
september 2014), de locatie kent geen archeologische bestemming. Daarbij heeft ten hoogte van de 
planlocatie initiatiefneemster al een eerder archeologisch onderzoek laten uitvoeren.  
 
Uit de resultaten is gebleken dat er geen aanleiding was om een archeologisch vervolgonderzoek te 
adviseren. Er zijn geen archeologische resten aangetroffen. In bijlage 9 is het archeologische 
onderzoek toegevoegd. 
 
4.10.2 Cultuurhistorie en landschap 
Sinds de inwerkingtreding van de Modernisering Monumentenzorg (MoMo), gelden voor de aspecten 
archeologie en cultureel erfgoed dezelfde regels. Bescherming voor de cultuurhistorische waarden is 
vooral in provinciaal en gemeentelijk beleid geregeld.  
 
De provincie Limburg heeft in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) de landschappelijke 
en cultuurhistorische waarden in kaart gebracht. Hierop zijn bepalende cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden weergegeven. Bestemmingsplannen dienen te worden getoetst aan de 
kaart. Het vigerende bestemmingsplan ‘De Brem Holsteins’ (vastgesteld d.d. 24 september 2014), 
onderhavig aan de planlocatie betreft geen cultuurhistorische bestemming.  
 

Toetsing initiatief 

De planlocatie is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘De Brem Holsteins’ (vastgesteld d.d. 24 
september 2014). In desbetreffend bestemmingsplan zijn geen cultuurhistorische waarden 
meegenomen. In het POL2014 zijn de cultuurhistorische en landschappelijke waarden in kaart 
gebracht. De planlocatie is gelegen in ‘buitengebied’, en dus niet in de ‘Goudgroene natuurzone’, 
‘Zilvergroene natuurzone’ of ‘Bronsgroene natuurzone’. In de desbetreffende natuurzones wordt 
ingezet op behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden.  
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5. Conclusie 
Ingevolge artikel 7.2 lid 1 sub b van de Wet milieubeheer worden bij algemene maatregel van bestuur 
activiteiten aangewezen ten aanzien waarvan het bevoegde gezag krachtens de artikelen 7.17 of 7.19 
Wm moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben en aldus 
een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Hiertoe moet de m.e.r.-beoordelingsprocedure als 
bedoeld in paragraaf 7.6 Wm worden gevolgd. 
 

Voor de beantwoording van de vraag of er bijzondere omstandigheden zijn, zijn in deze 
aanmeldingsnotitie m.e.r. een aantal aspecten beoordeeld, waarbij de vraag centraal staat of en in 
welke mate het oprichten van de installatie gevolgen voor het milieu heeft. 
 

- Op het bedrijf worden BBT(++) technieken toegepast; 
- In de beoogde situatie is er een afname van stikstofdepositie ten opzichte van de referentie 

situatie, door middel van intern salderen kan de beoogde situatie vergund worden op basis 
van de Wet natuurbescherming; 

- De geuremissie voldoet aan de door de gestelde normen; 
- De fijn stof depositie (PM10 en PM2,5) op de omgeving en het aantal overschrijdingsdagen 

voldoet aan de landelijke normstelling; 
- Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor de getoetste geluidgevoelige objecten kan worden 

voldaan; 
- Het in de bodem en/of oppervlaktewater brengen van afvalstoffen vindt niet plaats; 
- Bodembedreigende stoffen worden conform de NRB richtlijn opgeslagen; 
- Bedrijfsrisico’s worden door het nemen van preventieve maatregelen zo veel mogelijk 

ingeperkt. 
 
Geconcludeerd kan worden dat op basis van voorgenoemde overwegingen voor de realisatie van de 
Biomeiler, geen bijzondere omstandigheden zijn die belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu 
hebben, zodat geen milieueffectrapport noodzakelijk is. 
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Bijlage 1.  
BioVerbeek BV. 

Milieutekeningen 
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Bijlage 2 
BioVerbeek BV. 

Dimensioneringsplan luchtwasser 
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Bijlage 3 
BioVerbeek BV.  

Geuronderzoek 
 



    

 

  33   

 
    

Bijlage 4 
BioVerbeek BV. 

Luchtkwaliteitsonderzoek 
 



    

 

  34   

 
    

Bijlage 5 
BioVerbeek BV.  

Akoestisch onderzoek 
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Bijlage 6 
BioVerbeek BV.  

Verkeersonderzoek 
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Bijlage 7 
BioVerbeek BV.  

Stikstofdepositie onderzoek 
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Bijlage 8 
BioVerbeek BV.  

Ecologisch onderzoek 
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Bijlage 9 
BioVerbeek BV.  

Archeologisch onderzoek 


