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Procesverloop 

Bij besluit van 29 augustus 2017 (het bestreden besluit I) heeft verweerder een 
omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een inrichting en het verrichten van 
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. Verweerder heeft 
daarnaast besloten dat geen milieueffectrapport (hierna: mer) behoeft te worden opgesteld. 

Eisers hebben bij brief van 16 oktober 2017 tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Dit 
beroep is geregistreerd als LEE 17/3596. 

De rechtbank heeft aanleiding gezien een deskundige, de Stichting Advisering 
Bestuursrechtspraak (de StAB) te benoemen teneinde de rechtbank van advies te dienen. Op 
22 februari 2018 heeft de StAB de rechtbank van advies voorzien. Eisers, belanghebbende 
en verweerder zijn in de gelegenheid gesteld om op dit advies te reageren. Partijen hebben 
van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De StAB heeft bij rapport van 24 april 2018 op de 
reacties gereageerd. 

Bij besluit van 20 februari 2018 (het bestreden besluit II) heeft verweerder een 
omgevingsvergunning verleend in verband met het wijzigen van de opslag van mest, de 
wijziging van logistiek voor de aan- en afvoer van mest en het aanpassen van de 
verwerkingsruimte. 

Op 29 maart 2018 hebben eisers tegen dit besluit beroep ingesteld. Dit beroep is 
geregistreerd als LEE 18/987. 

De zaken zijn gezamenlijk behandeld ter zitting van 28 maart 2019. Voor eisers is 
[............] verschenen, bijgestaan door de gemachtigde. Namens verweerder zijn
J .A. Ponsen, L. van Stee gen en H. van Belois verschenen. Voor belanghebbende zijn
[...........], [.........] en [...........] verschenen, bijgestaan door de gemachtigde bovengenoemd.



zaaknummer: LEE 17/3596 en 18/987 

Overwegingen 

1. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

blad 2 

1.1. Vergunninghoudster exploiteert op het perceel [..............] te [.............] 
een mestverwerkingsbedrijf. 

1.2. Op 30 oktober 2015 heeft vergunninghoudster een revisievergunning aangevraagd, 
waarbij verzocht is vergunning te verlenen voor het verhogen van de verwerkingscapaciteit 
van mest van 100.000 ton/jaar naar 438.000 ton/jaar. Uit de aanvraag blijkt dat tevens 
sprake is van een wijziging van de verwerkingsmethode van mest. 

1.3. Bij brief van 10 december 2015 heeft verweerder aan vergunninghoudster bericht 
dat uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
kan hebben. Vergunninghoudster hoeft daarom volgens verweerder geen mer op te laten 
stellen. 

1.4. Bij brief van 16 december 2015 heeft verweerder, onder andere, aan 
vergunninghoudster bericht dat een verwijderingsrendement voor geur van 95%, waarvan is 
uitgegaan in de aanvraag, niet realistisch is. Vergunninghoudster dient te rekenen met een 
geurreductie van 70%, hetgeen volgens verweerder worst case is. Vergunninghoudster is 
aangeschreven om de aanvraag hierop aan te passen. 

1.5. Bij brief van 8 juni 2016 heeft Amitec aan verweerder bericht dat de aanvraag 
moet worden aangepast naar een verwerkingscapaciteit van 250.000 ton/jaar. 

1.6. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen van 12 december 2016 
tot 23 januari 2017. Eisers hebben zienswijzen ingediend. 

1. 7. Verweerder heeft een geuronderzoek laten uitvoeren. Bij rapport van 1 juni 2017 
heeft Witteveen+ Bos hierover gerapporteerd. 

1.8. Een gewijzigde ontwerp-omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen van 12 
juni 2017 tot en met 24 juli 2017. Eisers hebben zienswijzen ingediend. 

1.9. Bij het bestreden besluit I heeft verweerder de omgevingsvergunning verleend. 
Verweerder heeft hierbij vergunning verleend voor de verwerking van 250.000 ton/jaar en 
opslag van mest van maximaal 3 .3 00 ton. 

1.10. Eisers hebben tegen dit besluit beroep ingesteld. 

2.1. Bij besluit van 20 februari 2018 (het bestreden besluit II) heeft verweerder een 
wijziging vergund ten opzichte het bestreden besluit r Het betreft een wijziging van de 
opslag van mest, de wijziging van logistiek voor de aan- en afvoer van mest en het 
aanpassen van de verwerkingsruimte. 

2.2. Ook hiertegen hebben eisers beroep ingesteld. 
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3. Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder e en i, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te
voeren:
e. voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:

1. het oprichten,
2. het veranderen of veranderen van de werking of
3. het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

i. het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke
leefomgeving.

Ingevolge artikel 2.6, eerste lid van de Wabo kan het bevoegd gezag voor zover de aánvraag 
om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of 
mijnbouwwerk of van de werking daarvan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, 
onder 2° of 3°, en met betrekking tot die inrichting of dat mijnbouwwerk al een of meer 
omgevingsvergunningen zijn verleend, bepalen dat een omgevingsvergunning wordt 
aangevraagd met betrekking tot die verandering en het in werking hebben van de betrokken 
inrichting of het betrokken mijn bouwwerk na die verandering. 

Ingevolge artikel 2.14, derde lid van de Wabo, kan een omgevingsvergunning voor een 
activiteit als bedoèld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, slechts in het belang van de 
bescherming van het milieu worden geweigerd. 

Op grond van artikel 2.2aa onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) juncto artikel 2.7, 
tweede lid van de Wet natuurbescherming is er sprake van een activiteit die van invloed kan 
zijn op de fysieke leefomgeving. 

4.1. Eisers betogen dat verweerder ten onrechte heeft geconcludeerd dat er geen 
belangrijke nadelige milieugevolgen zijn en daarmee het opstellen van een mer niet nodig 
is. Volgens eisers is er sprake van niet verwaarloosbare deposities van stikstof op 
omliggen�e Natura-2000 gebieden. Ook zijn eisers van mening dat de geurbelasting 
toeneemt. 

4.2. Verweerder verwijst naar het mer-beoordelingsbesluit van 10 december 2015. Ten 
aanzien van geur heeft verweerder daarin overwogen dat het vrijkomen van afvalstoffen tot 
een minimum wordt beperkt en dat de geuremissie wordt beperkt door de maatregelen en 
voorzieningen zoals een luchtwasser. Er worden verder in de vergunning voorschriften 
opgenomen om de geuremissie zoveel mogelijk te beperken. 

4.3. De StAB heeft in haar rapport over de mer-beoordeling het volgende opgenomen. 
In de ten tijde van de aanvraag vigerende vergunning is een geurbelasting van geurgevoelige 
objecten toegestaan van 1,5 ou/m3, 98 percentiel. In het bij de aanvraag overgelegde 
geuronderzoek is uitgegaan van een reinigingsrendement voor geur van de 
luchtreinigingsinstallatie van 95%. De conclusie van het rapport is dat op deze wijze bij 
geen enkel geurgevoelig object de reeds vergunde geurbelasting van 1,5 ou/m3 wordt 
overschreden. In de nu bestreden vergunning is een geurbelasting van geurgevoelige 
objecten toegestaan van 3,6 ou/m3

• Dit is een verhoging van de belasting ten opzichte van de 
onderliggende vergunning. De StAB stelt vast dat in het mer-beoordelingsbesluit ten 
onrechte is aangegeven dat de geurbelasting van geurgevoelige objecten onder de 
grenswaarde van de vigerende vergunning zal blijven en dat dus op basis van onjuiste 
gegevens geconcludeerd is dat geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. 
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Naar aanleiding van de reactie van verweerder voegt de StAB hieraan-toe dat het 
verweerder bij de aanvraag al snel duidelijk was dat niet aan de eerder vergunde 
geurbelastiJ,g zou kunnen worden voldaan, wat de aanleiding is geweest tot de drastische 
verlaging van de jaarlijks te verwerken hoeveelheid mest. De tAB is van oordeel dat het 
voor de band had gelegen om in dit geval een milieueffectrapportage op te stellen waardoor 
mee1· duidelijkheid zou kunnen zijn ontstaan over de milieugevolgen en de mogelijke 
maatregelen om daaraan tegemoet te komen. 

4.4. Ingevolge artikel 7.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer 
worden bij algemene maatregel van bestuur de activiteiten aangewezen ten aanzien waarvan 
het bevoegd gezag moet be·oordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het mil.i u 
kunnen hebben. 

Ingevolge het vierde lid worden terzake van de activiteiten, bedoeld in het eerste lid onder 
b, de categorieën van besluiten aangewezen in het kader \i aarvan het bevoegd gezag 
krachtens de artikeh;m 7 .17 of 7 .19 moet beoordelen of die activiteiten de in dat onderdeel 
bedoelde gevolgen hebben, en indien dat het geval is, bij de voorbereiding waarvan een 
milieueffectrapport moet worden gemaakt. 

Ingevolge artikel 7 .17, derde lid, houdt het bevoegd gezag bij zijn beslissing omtrent de 
vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de 
belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een mili.eueffectrapport 
moet worden gemaakt, rekening met: 
a. voor zover relevant de resultaten van eerder uitgevoerde controles of andere
beoordelingen van gevolgen voor h t milieu;
b. de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria.

Ingevolge artikel 2, tweede lid, van het Besluit milieueffectrapportage worden als 
activiteiten als bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer 
aangewezen de activiteiten die behoren tot een categorie die in onderdeel D van de bijlage is 
omschreven. 

In categorie 18.1 van dat onderdeel is als activiteit, waarvoor beoordeeld moet worden of bij 
de voorbereiding van een besluit een mer mo,et worden gemaakt, aangewezen: de 
oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, 
ander dan bedoeld onderD 18.3, D 18.6 ofD.18.7, in gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op een installatie met een capaciteit van 5 0 ton per dag of meer. 

In bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling zijn de volgende criteria 
genoemd: de kenmerken van de projecten, de plaats van de projecten en de kenmerken van 
het potentiële effect. 

4 .5. l. De rechtbank stelt vast dat verweerder op basis van een berekening, waarbij is 
uitgegaan van een geurreductie van 95% door het toepassen an luchtwasser , tot de 
conclusie is gekomen dat er geen gevolgen zijn te verwachten voor het milieu waardoor het 
opstel.Jen van een mer niet noodzakelijk is. Naar het oordeel van de rechtbank heeft 
verweerder niet kunnen uitgaan van een geurreductie-van 95% door luchtwa sers. Deze 
mate van geurreductie is nimmer als uitgangspunt geaccepteerd, niet in de theorie en ook 
niet in de praktijk. Ook verweerder was hiervan op de hoogte· in een brief van 16 december 
2015 heeft verweerder aan vergunninghoudster bericht dat een verwijderingsrendement voor 
geur van 95%, waarvan is uitgegaan in de aanvraag, niet realistisch is. Volgens verweerder 
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kan maximaal worden gerekend met een geurreductie van 70%. 

4.5.2. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de conclusie van 
verweerder dat de aangevraagde activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu kunnen hebben en dat derhalve ter voorbereiding van het bestreden besluit geen 
milieueffectrapport behoefde te worden gemaakt, niet berust op een deugdelijke motivering. 
Het bestreden besluit is in zoverre in strijd met artikel 3 :46 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Nu een eventueel milieueffectrapport bepalend kan zijn voor de vraag of de 
vergÛnning al dan niet kan worden verleend en, indien deze kan worden verleend, onder 
welke beperkingen en voorschriften, kan het bestreden besluit tot vergunn1ngverlening reeds 
hierom niet in stand blijven. Deze beroepsgrond slaagt. 

5 .1. Eisers stellen zich voorts op het standpunt dat een onderbouwd toetsingskader voor 
geur ontbreekt. Het acceptabel geurhinderniveau is daarmee onvoldoende gemotiveerd. 
Verder vinden eisers het acceptabel geurhindemiveau veel te ruim. 

5.2. Verweerder betoogt dat een eigen toetsingskader voor geur wordt gehanteerd. De 
hoogste nog vergunbare norm is 5 ou/m3 als 98 percentiel en er wordt gestreefd naar een 
lagere belasting, bij voorkeur 1,5 ou/m3

• De beleidsregels-van de provincies Overijssel en 
Gelderland zijn als referentie gebruikt, deze zijn niet tot eigen beleid verklaard. Ieder 
bevoegd gezag moet volgens het rijksbeleid zijn eigen afweging maken, dit is hier gebeurd. 
De norm van 1,5 ou/m3 w:ordt bij zeer veel woningen gehaald. Enkel de dichtstbijzijnde 
woning komt uit op de waarde van 3,6 ou/m3 als 98 percentiel. 

5.3. De StAB geeft aan dat uit meerdere beleidslijnen volgt dat een geurnorm van 
1,5 ou/m3 als 98 percentiel voor verspreid liggende woningen de gewenste mate van 
bescherming tegen geurhinder biedt. In dit geval wordt deze norm als onhaalbaar gezien en 
is daarom verhoogd naar 3,6 ou/m3

• Hoewel kan worden vastgesteld dat hiermee nog onder: 
het uiterste niveau van 5 ou/m3 wordt gebleven, dient bij de afweging van het acceptabel 
hinderniveau eerst vast te staan dat in ieder geval Best Beschikbare Technieken (BBT) zijn 
toegepast, dit volgt volgens de StAB uit artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). 
Bovendien is uit de brief van de minister van VROM uit 1995 al op te maken dat een 
geuremissie van 5 ou/m3 niet als een algemeen te hanteren bovengrens moet worden gezien. 
Ook bij het formuleren van geurbeleid ná 1995 wordt dit in zijn algemeenheid gebaseerd op 
enige vorm van onderzoek naar de dosis-effectrelatie voor geur. 

5.4. Ingevolge artik�l 2.7a, derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt 
bij het bepalen van een aanvaardbaar niveau van geurhinder ten minste rekening gehouden 
met de volgende aspecten: 
a. de bestaande toetsingskaders, waaronder lokaal geurbeleid;
b. de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
c. de aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij de betreffende inrichting;
d. de historie van de betreffende inrichting en het klachtenpatroon met betrekking
geurhinder;
e. de bestaande en verwachte geurhinder van de betreffende inrichting, en
f. de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels in de inrichting.

5.5. Zoals ook de StAB heeft aangegeven volgt uit meerdere beleidslijnen dat een 
geurnorm van 1,5 ou/m3 als 98 percentiel voor verspreid liggende woningen de gewenste 
mate van bescherming tegen geurhinder biedt. In dit geval wordt deze norm als onhaalbaar 
gezien, verweerder heeft daarom de immissiewaarde verhoogd naar 3,6 ou/m3

• Een kenbare 
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motivering waarom verweerder dit aanvaardbaar acht, met inachtneming van hetgeen in 
artikel 2. 7a van het Activiteitenbesluit is voorgeschreven, ontbreekt echter. Met name heeft 
verweerder het feit dat de geur als "hinderlijk" wordt ervaren, niet kenbaar meegenomen. 
Bovendien acht de rechtbank de overweging dat de nonn van 1,5 ou/m3 bij zeer veel 
woningen wordt gehaald weinig relevant, nu voor al deze woningen de nonn van 3,6 ou/m3 

geldt. Wanneer de norm van 1,5 ou/m3 niet zou worden gehaald, kan daar niet op worden 
gehandhaafd. De beroepsgrond treft doel. 

6.1. Eisers zijn van mening dat de inrichting op verschillende onderdelen niet voldoet 
aan BBT. Ten onrechte is niet voorgeschreven dat inpandig geladen moet worden en wordt 
niet voldaan aan BBT conclusie 65 uit de BREF Afvalverwerking (automatisch slttitende 
deuren in combinatie met een geschikt ventilatiesysteem hetgeen moet leiden tot voldoende 
onderdruk in de hal). 

6.2. Volgens verweerder is het uitpandig laden van mest al in 2015 vergund. Dit 
gebeurt èchter op zodanige wijze dat geen geuremissie plaatsvindt naar de buitenlucht: de 
mestband is omsloten en de lucht wordt afgezogen, de vrachtwagen bevindt zich onder een 
overkapping waarvan de lucht eveneens wordt afgezogen. Verder geeft verweerder aan dat 
voldoende ond rdruk wordt gecreëerd, zodat geen emissie van geur anders dan via de 
luchtwasser plaatsvindt. 

6.3. Ten aanzien van het laden van de vrachtwagens op het buitenterrein komt de StAB 
tot de beoordeling dat een goede technische uitvoering een gelijkwaardige voorziening kan 
opleveren als inpandig laden. Hierbij merkt de rapporteur op dat binnen het bedrijf een 
ontwikkeling gaande is waarbij toch inpandig wordt geladen. (opmerking rechtbank: dit is in 
de vergtmning van 20 februari 2018 geformaliseerd, uitpandig is niet meer toegestaan). De 
rapporteur heeft vooits opgemerkt dat, gelet op vergunningvoorschrift 9 .3 .1 waarin is 
opgenomen dat ramen en deuren met uitzondering van de overheaddelU"en gesloten moeten 
worden gehouden, en dat in de nieuwe vergunning is opgenomen dat alle deuren alleen 
geopend mogen worden voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen 
aannemelijk is dat voldoende onderdruk in de hal aanwezig is om diffuse verspreiding van 
geur tegen te gaan. Verder geeft de StAB aan dat het verhogen van het afvoerpunt voor de 
luchtstroom als BBT, v0or wat betreft geur is aan te merken. De afvoerhoogte die thans 
wordt gebruikt is te laag om een goede verspreiding en verdunning te krijgen. De rapporteur 
acht het aannemelijk dat bij een hogere afvoerhoogte aan een lager immi.ssieniveau kan 
worden voldaan mogelijk zelfs 1,5 ou/m3

. 

6.4. Artikel 5.4. Bor: 
1 Het bevoegd gezag houdt bij de bepaling van de voor een inrichting of met betrekking tot 
een lozing in aanmerking komende beste beschikbare technieken rekening met BBT
conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over beste 
beschikbare technieken. 
2 Indien op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting, waarvoor een 
vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten als bedoeld in 
het eerste lid van toepassing zijn, of indien de van toepassing zijnde BBT-conclusies of 
informàtieclocurnenten niet alle mogelijke mil ieueffêcten van de activiteit of het proces 
behandelen, stelt het bevoegd gezag de beste beschikbare technieken vast. 
3 Bij het vast tellen van d beste beschikbare technieken houdt het bevoegd gezag in ieder 
geval rekening met: 

a) de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
b) de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels
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als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels; 

c) de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en
het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten
en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;

d) vergelijkbare processen, appáraten ofwijze:n van bedrijfsvoering die met
succes in de praktijk zijn beproefd;

e) de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de
wetenschappelijke kennis;

f) de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
g) de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden

genomen;
h) de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
i) het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de

energie-efficiëntie;
j) de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor

het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
k) de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het

milieu te beperken.
4 Bij regeling van Onze Minister worden nadere regels gesteld omtrent de wijze waarop aan 
dit artikel uitvoering wordt gegeven. 

Ingevolge artikel 14, derde lid van de Richtlijn industriële emissies vormen de EBT
conclusies de referentie voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden. 

BBT conclusies voor afvalbehandeling zijn van toepassing. Ten tijde van het nemen van het 
bestreden besluit gold de BREF Afvalverwerking 2006. 

6.5. De rechtbank is met de StAB van oordeel dat de situatie, met de vergunning van 29 
augustus 2017 en 20 februari 2018, voor wat betreft de wijze van laden en lossen en het 
gesloten houden van ramen en deuren, technisch vergelijkbaar is met BBT, waarbij sinds de 
vergunning van februari 2018 enkel nog inpandig gelàden en gelost mag worden. 
Aangezien de BREF Afvalverwerking 2006 geen EBT-voorschriften bevat voor geur, moet 
verweerder dit zelf beoordelen, met het kader dat in artikel 5.4, derde lid van het Bor wordt 
voorgeschreven. De rechtbank is van oordeel dat verweerder had dienen te beoordelen of 
een hogere schoorsteen in verband met geuroverlast zou moeten worden voorgeschreven. 
Daarbij merkt de rechtbank op dat dit in de Handleiding geur genoemd wordt als 
mogelijkheid om geurimmissie te beperken. Dat hiermee sprake is van een groter 
verspreidingsgebied acht de rechtbank minder relevant, aangezien voor het gehele 
buitengebied een norm geldt van 3,6 ou/m3 zodat er geen sprake zal zijn van overschrijding 
van de norm. Deze beroepsgrond slaagt. 

7 .1. Eisers betogen dat verweerder ten onrechte bij het bepalen van de geurbelasting 
niet is uitgegaan van een "worst case" situatie. Eisers stellen dat het bedrijf onder alle 
omstandigheden, dus ook onder de slechtste omstandigheden binnen de reikwijdte van de 
aanvraag moet kunnen voldo�n aan de emissiegrenswaarde die geldt als maat voor het 
aanvaardbaar geurhinderniveau. 

7.2. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de onderzochte situatie, een met_ 
maximale doorzet en benutting van tunnels, als "worst case" benoemd had kunnen worden. 
Deze situatie betreft niet de jaargemiddelde situatie, waarbij gemiddeld maximaal één 
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tunnel tegel.ijk wordt gevuld, opgewarmd gehygiëniseerd, afgekoeld of leeggereden. De 
controlemetingen moeten voorts op grond van voorschrift 5.3.1 onder representatieve 
bedrijfsom tandigheden plaatsvinden. Verder wijst verweerder erop dat in 
vergunniogvoorscbrift 5.2.1 de maximale geuremissie vanuit de luchtwasser is vastgelegd. 
Hierop zal door verweerder worden toegezien. 

7.3. De StAB geeft aan dat de acceptabele geurbelasting wordt uitgedrukt in een 
jaargemiddelde geurbelasting in ou/m3, 98 percentiel. Dit betekent dat de geurbelasting niet 
op elk moment aan de grenswaarde moet voldoen, maar jaargemiddeld wel. Het is verder 
gebruikelijk dat onder bijzondere bedrijfsomstandigheden, zoals een calamiteit, niet aan de 
emissiegrenswaarde hoeft te worden voldaan. Het is daarom redelijk dat controlemetingen 
van geuremissie worden verricht onder representati�ve bedrij·fi omstandigheden. Het door 
eisers aangevoerde worst case scenario, wanneer uitsluitend kippenmest wordt verwerkt i 
geen representatieve bedrijfssituatie. Bovendien blijkt uit het feit dat in deze omstandigheid 
niet aan de emissienorm kan wot;den voldaan, impliciet dat deze situatie niet is vergund. De 
rechtbank sluit zich hierbij aan. Deze beroepsgrond faalt. 

8.1. Eisers vinden een periode van twee jaar waarbinnen metingen moeten worden 
verricht, te kort. Wanneei• is vastgesteld dat de luchtwassers het verejste rendement halen, 
dient volgens eisers minimaal jaarlijks een geurmeting worden uitgevoerd. 

8.2. Verweerder merkt op dat na twee jaar van intensieve controles, het nonnale 
controleregime weer van toepassing is. Eisers hebben gelijk dat een voorschrift daartoe 
ontbreekt in de vergunning. Verweerder stelt voor een voorschrift op te nemen waarin een 
controlefrequentie van eens in de drie jaar wordt geregeld, naar analogie van artikel 2.8 van 
het Activiteiteobesluit. Ter zitting heeft belanghebbende aangegeven zich te kunnen vinden 
in het toevoegen van een voorschrift. Gelet op het feit dat de vergunning, reeds op grond 
van hetgeen onder 4 is besproken zal worden vernietigd en verweerder daarom een nieuw 
besluit moet nemen, gaat de recbtbank er van uit dat dit voorschrift in de nieuwe vergunning 
zal worden opgenomen. Daarom onthoudt de rechtbank zich hier van een oordeel. 

9.1. Eisers voeren ten slotte nog aan dat een controlevoorschrift voor ammoniak 
ontbreekt. Dit is op grond van artikel 2.8, derde lid van het Activiteitenbesluit wel 
noodzakelijk. 

9-.2. Verweerder merkt op dat de inrichting is aan te merken als een IPPC-installatie. In 
artikel 2.3a lid 2 van het Activiteitenbesluit is opgenomen dat afdeling 2.3 van het 
Activiteitenbesluit, met uitzondering van artikel 2.4, tweede lid, niet van toepassing is op 
emissies naar lucht van een [PPC-installatie wanneer voor de activiteit BBT-conclusies zijn 
vastgesteld. In de BREF Afvalbehandeling zijn specifieke geurvoorschriften opgenomen 
waarmee artikel 2.8, derde lid van het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. 

9.3. De StAB stelt dat in de BREF Afvalverwerking wel normen zijn opgenomen oor 
de emissie van ammoniak. Hier is echter een controlemeting aan de orde, daarvoor zijn geen 
regels opgenomen in de BREF Afvalverwerking. De StAB i daarom van mening dat artikel 
2.8, derde lid van het Activiteitenbesluit van toepassing is. Daaruit volgt dat éénmaal per 
drie jaar een meting moet plaatsvinden plu aanvull nd de emissierelevante parameter 
categorie B meten. Deze ERP's zijn opgenomen in de voorschriften 9.6.4 tot en met 9.6. l 1. 

9.4. Uit het verweerschrift blijkt dat verweerder een voorschrift wil opnemen dat eens 
per zes maanden op ammoniak wordt gecontroleerd. Hiermee treft de beroep grond van 
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eisers doel.

10. De rechtbank stelt vast dat het besluit van 18 februari 2018 een wijziging betreft
ten opzichte van de revisievergunning, het bestreden besluit 1. Nu gelet op bovenstaande
overwegingen de revisievergunning vernietigd dient te worden, kan het bestreden besluit II,
gelet op de samenhang, evenmin in stand blijven.

11. Gelet op bovenstaande overwegingen is het beroep gegrond. De rechtbank zal de
bestreden besluiten vernietigen en verweerder opdragen om met inachtneming van hetgeen
in deze uitspraak is overwogen opnieuw te beslissen. De rechtbank ziet geen aanleiding om
zelf in de zaak te voorzien aangezien de mogelijkheid bestaat dat verweerder alsnog een
mer-onderzoek zal moeten laten uitvoeren.

12. Nu de rechtbank de beroepen gegrond zal verklaren, dient het griffierecht aan
eisers te worden vergoed.

13. De rechtbank zal verweerder veroordelen tot vergoeding van de door eisers
gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit
proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand
vast op€ 1.792,- (2 punten voor het indienen van de beroepschriften, 1 punt voor het
verschijnen ter zitting en 0,5 punt voor het reageren op het StAB rapport, met een waarde
per punt van€ 512,- en wegingsfactor 1 ).

Beslissing 

De rechtbank:
verklaart de beroepen gegrond;
vernietigt de bestreden besluiten;
bepaalt dat verweerder nieuwe besluiten moet nemen op de aanvragen van de derde
partij met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen;
veroordeelt verweerder tot vergoeding van de door eisers gemaakte proceskosten tot
een bedrag van€ 1.792,-;
draagt verweerder op het betaalde griffierecht van in totaal€ 338,- aan eisers te
vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. R.L. Vucsán, voorzitter, en mrs. L. Mulder en D. Pool,
rechters, in aanwezigheid van mr. A.M. Veenstra, griffier.
D�,l;H-l-i.L,Uitgesproken op 13 september 2019.

griffier

Rechtsmiddel 

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na dè dag van verzending daarvan hoger beroep
worden ingest\;:ld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Afschrift verzonden aan partijen op:
1-3 SEP 201R






