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Onderwerp
m.e.r.-beoordeling verstoken biomassa Wagro

Geachte

Bijlagen 1

,

Wij ontvingen op 9 juni 2016 uw aanmeldingsnotitie om te beoordelen of een milieueffectrapportage
(m.e.r.) moet worden doorlopen voor de oprichting van een biomassagestookte stookinstallatie aan de
Tweede Bloksweg 54 B te Waddinxveen.
Het betreft uw mededeling conform artikel 7.17 van de Wet milieubeheer , “Aanmeldingsnotitie voor
de m.e.r.-beoordelingsplicht Wagro BV”, M-tech Nederland BV, 8 juni 2016, kenmerk:
Wag.Wad.16.MER-03.
Het uitgangspunt is dat een milieurapport (MER) moet worden opgesteld, indien het bevoegde gezag
van oordeel is dat dit noodzakelijk is vanwege belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor het
milieu kan hebben.
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Noodzakelijkheid m.e.r.-beoordelingsbesluit

De voorgenomen activiteit valt onder:
m.e.r. categorie:

m.e.r. categorie:

Bijlage Besluit m.e.r., onderdeel D onder D 18.1
o.a. de oprichting van een installatie voor de verwijdering van afval
met een capaciteit van 50 ton per dag of meer
Bijlage Besluit m.e.r., onderdeel D onder D 22.1
oprichting van een industriële installatie bestemd voor de productie
van elektriciteit, stoom en warm water

De activiteit is D18.1 is m.e.r.-beoordelingsplichtig en de activiteit D22.1 is vormvrij m.e.r.beoordelingsplichtig.
Voor de vaststelling van de omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingswet (Wabo) is daarom dit m.e.r.-beoordelingsbesluit noodzakelijk.
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Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn bevoegd de omgevingsvergunning ingevolge de Wabo te
verlenen, zij zijn daarmee het bevoegd gezag voor het m.e.r.-beoordelingsbesluit.
De m.e.r.-beoordeling is uitgevoerd conform paragraaf 7.6 van de Wet milieubeheer.
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Besluit

Besluit
Er behoeft geen MER te worden opgesteld omdat er als gevolg van de activiteit geen belangrijke
nadelige gevolgen te verwachten zijn voor het milieu.
Argumentatie
Op basis van uw aanmeldingsnotitie en de gegevens die wij hebben uit de aanvraag van de
omgevingsvergunning verwachten wij geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Onze
argumenten treft u hier.
Het betreft, gezien vanuit de m.e.r. regelgeving, een kleinere industriële thermische installatie. De
maximale hoeveelheid te verbranden afval is gezien vanuit de m.e.r. regelgeving van een aanzienlijker
omvang. Het gaat hierbij echter om schoon, voor verbranden geschikt gemaakt afval, dat verder niet
meer bewerkt hoeft te worden. Hierdoor zijn de potentiële milieueffecten bij het verbranden beperkt.
De bij het verbranden vrijkomende as kan op verantwoorde manier verwerkt worden.
Zoals in de bijlage is aangegeven zal de activiteit niet leiden tot toename van de immissiewaarden van
luchtvervuilende stoffen. De verhoging van de geluidsbelasting en geurimmissies leiden niet tot
normoverschrijdingen. Onaanvaardbare emissies naar bodem of water zijn niet te verwachten.
De toename van de depositie van stikstof in een Natura 2000-gebied als gevolg van de activiteit leidt
tot significante effecten. Voor deze depositie is op 13 oktober 2015 een melding voor de PAS
ingediend. Voor zolang de melding geldig is, zijn de natuureffecten niet in belangrijke mate nadelig.
De effecten op mogelijke archeologische waarden zijn zeer beperkt. Door het verstedelijkte karakter
van de omgeving zijn landschappelijke effecten gering.
Bezwaar en beroep
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een
voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat
dit besluit belanghebbende rechtstreeks treft.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
namens dezen,
Hoofd afdeling Expertise Omgevingsdienst Midden-Holland,

Dit document is digitaal vastgesteld. Er staat daarom geen handtekening onder.
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Bijlage:

Relevante kenmerken van de voorgenomen activiteit volgens Bijlage III van de Europese m.e.r.richtlijn op basis van de ‘Aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordelingsplicht Wagro BV’, Mtech Nederland BV, 9 juni 2016
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Kenmerken voorgenomen activiteit

Aard omvang activiteit

:

♦

Cumulatie

:

♦
♦

Natuurlijke hulpbronnen

:

♦

Afvalstoffen

:

♦

Verontreiniging/hinder

:

♦

:

♦
♦

♦

♦

Ongevallen

:

♦
♦
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Oprichting stookinstallatie van 14,9 MW, voor maximaal
94 ton biomassa per dag, waaronder afval
Met huidige bedrijfsactiviteiten vooral voor de aspecten
lucht, geur en geluid
Geen verslechtering immissie(concentratie) van stof, NOx,
PM10, PM2.5 ten opzichte van huidige bedrijfsactiviteiten
31.500 ton schone biomassa per jaar, waaronder groenen houtafval
1.000 ton verbrandingsas per jaar
Afvalwater wordt geloosd op riool
Geen overschrijdingen van normen voor
luchtverontreinigende stoffen en geurimmissie
Verhoging geluidsbelasting van maximaal 4 dB(A) op
meetpunten ten opzichte van huidige vergunning binnen
de normen
Verhoging geurimmissie ten opzichte van huidige
bedrijfsactiviteiten van maximaal 0,064 ouE/m3, met
organisatorische maatregelen van vergunning binnen de
normen
“verwaarloosbaar bodemrisico” door voorzieningen en
maatregelen
Geringe opslag biomassa en hulpstoffen
Voorzieningen en maatregelen worden getroffen ter
voorkoming van lekken en (stof)explosies

Locatie voorgenomen activiteit

Bestaand grondgebruik

:

♦

♦

Opnamevermogen
Natuurlijk milieu

:

♦

♦
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Locatie van activiteit ligt binnen een bedrijf met onder
andere grondbank, baggerdepot, groencompostering en
verwerking bouw- en sloopafval
Omgeving van activiteit is verstedelijkt met infrastructuur,
bedrijvigheid, kassengebied en verspreid liggende
(bedrijfs)woningen, plaatsing gebouw zo dicht mogelijk
tegen reeds bestaande bebouwing
Verhoging depositie stikstof op Natura 2000-gebied
‘Nieuwkoopse Plassen & De Haeck’ berekend op 0,10
mol/ha/jaar
Ten noordoosten van de activiteit wordt de woonwijk
‘Triangel’ ontwikkeld
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♦

Locatie ligt binnen een gebied met archeologische
(verwachtings)waarde, door eerdere ontgravingen op de
locatie geen aantasting archeologische waarden

Verhoging depositie stikstof op Natura 2000-gebied
‘Nieuwkoopse Plassen & De Haeck’ is vergund
Geringe kans op verstoring eventuele archeologische
waarden door heien
Gebouw past binnen verstedelijkt karakter omgeving

Potentiële effecten

Natuur

:

♦

Cultuur/archeologie

:

♦
♦
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