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Assen, 28 februari 2013

Ons kenmerk 913.212013001 549

Ondeniverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de SP inza-

ke co-vergistingsinstallaties

Geachte mevrouw Smits,

Hierbij de reactie op de door u gestelde vragen d.d. 31 januari 2013.

Vraao 1

Bent u het met de SP eens dat de provincie vanaf de inwerkingtreding van de Wabo in
oktober 2010, dan wel al op een eerder moment, (mede) bevoegd gezag was?

Antwoord 1

Ja. Ter toelichting het volgende.

De gemeente heeft in 2006 de vergunning voor deze mestvergister verleend
en tot medio 2011 oefende de gemeente het bevoegd gezag uit over de ver-
gisfer. Hìerdoor was het bedrijf bü de provincie niet bekend.

Medio 2011 werd naar aanleiding van een handhavingsverzoek van omwo-

nenden duidelijk dat destijds niet de gemeente maar de provincie de vergun-

ning had moeten verlenen. Ook werd duidelijk dat de provincie vanaf 2006 tot
aan de inwerkingtreding van de Wabo in oktober 2010 dus het bevoegde ge-

zag was geweest voor de handhaving van de milieuvergunning.

Ten tijde van deze constatering medio 2011 was door de inwerkingtreding van

de Wabo de bevoegdheidsverdeling inmiddels veranderd. Voor dit bedriif be-

tekende dit dat de gemeente bevoegd gezag was geworden voor de gehele

omgevingsvergunning. De provincie was mede bevoegd voor het milieudeel
van de omgevingsvergunning. Voor de handhaving van het milieudeel van de

omgevingsvergunning waren dus zowelde gemeente als de provincie be-

voegd.
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Landelijk is de afspraak gemaakt dat in gevallen waar zowel gemeente als
provincie bevoegd zijn voor de milieuhandhaving, de provincie in beginsetde
handhaving milieu uitvoert. Om die reden heeft de provincie in het najaar van
2011 het milieutoezicht op dit bedrijf overgenomen van de gemeente.

ln het voorjaar van 2012 werd duidelijk dat de vergunning van het bedrijf door
de gemeente zodanig aangepast zou worden dat de gemeente volledig be-
voegd zou worden. Bovendien vinden w[ het in het belang van de omwonen-
den en het bedrijf dat er in dit geval zo gauw mogelijk één instantie het be-
voegd gezag zou uitoefenen. W| hebben, met het zicht op deze aangepaste
vergunning, met de gemeente afgesproken dat zij vanaf 1 juni 2012 weer al-
Ieen de bevoegdheid uitoefenen. Op deze wijze wilden wijduidelijkheid
scheppen voor bedrijf en de bewoners van de Kinkenvlier.
De vergunning voor de vergisteris aangepasf. Op basrs van de aangepaste
vergunning heeft de provincie ook geen bevoegdheid meer.

Vraao2
Zo nee, op basis waarvan bent u van mening dat u pas vanaf oktober 2011 bevoegd
gezag was?

Antwoord 2
Zie antwoord 1

Vraao 3

Kan naar uw mening onduidelijkheid over de vraag wie bevoegd gezag is, de gemeen-
te of de provincie, ertoe leiden dat er in het geheel geen aandacht meer is voor het
toezicht op de vergunning?

Antwoord 3
Nee, er is alt'tjd een instantie die het toezicht uitvoert.

Vraao 4

Heeft u naar aanleiding van de ontdekking dat u toch (mede) bevoegd gezag was alle
andere vergunningen van co-vergisters in Drenthe onderzocht?

Antwoord 4
WI hebben begin 2012 alle door ons afgegeven vergunningen voor vergisters
inhoudelijk onderzocht. Conclusie was dat deze up to date zijn.
W| hebben niet onderzocht of er bij andere gemeenten nog vergisters zijn
waarbijwij mogelijk mede bevoegd gezag zijn. Als die er zouden zijn, dan is
het aan de gemeente om ons hierover te informeren. Overigens sfopf per
1 januari 2014 onze medebevoegdheid voor dit soort bedrijven.
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Vraaq 5

Zo ja, wal waren uw bevindingen?

Antwoord 5
Zie antwoord 4.

Vraaq ô

Zo nee, wat was uw motivatie om dat niet te doen?

Antwoord 6
Zie antwoord 4.

VraaoT
Uit het rekenkamerrapport blijkt dat gebrek aan kennis van de exploitant een van de
oorzaken is van de incidenten op het bedrijf. Bent u het met de SP eens dat er zo snel
mogelijk een opleidingsplicht en periodieke bijscholingsplicht* zou moeten komen voor
exploitanten van biogasinstallaties?

Antwoord 7

ln de conclusie van het rekenkameronderzoek lezen wfi'De storingen aan de
WKK zijn voor zover na te gaan niet veroorzaakt door een slechte bedrijfsvoe-
ring'. WI vinden dat in zijn algemeenheid voor alle sectoren geldt dat de ver-
antwoordelijke personen en instanties de vereiste kennis en informatie moe-
ten hebben.

Vraaq B

Bent u het met de SP eens dat het van belang is dat alle kennis en informatie over
deze sector, waar sprake is van meerdere gasgevaren, van groot belang is voor
exploitanten, personeel, overheden, brandweer en inwoners?

Antwoord I
Zie antwoord 7,

Vraaq 9

Bent u bereidt om, in samenwerking met gemeenten en Biogas Centrum Groningen,
te onderzoeken of in Drenthe de veiligheid, kennis, informatie en de vergunningen van
biogasinstallaties volledig up to date zijn voordat de vergunningverlening en handha-
ving overgaat naar de Regionale Uitvoeringsdienst?
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,       

De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Assen, 31-01-2013 
Betreft: Vragen ex artikel 41 RvO over co-vergistingsinstallaties 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
Na het lezen van het rapport van de rekenkamercommissie Coevorden over de vergunningverlening en 
handhaving biovergister Alte Picardiëkanaal Coevorden heeft de SP fractie de volgende vragen: 
 
Uit uw brief aan de rekenkamercommissie Coevorden d.d. 16-10-2012 blijkt dat u na het 
handhavingsverzoek van omwonenden op 8-11-2010 uiteindelijk op 16-06-2011 tot de conclusie komt dat de 
Provincie toch (mede)bevoegd gezag was. In uw antwoord op de mondelinge vragen van de SP in juli 2012 
en de schriftelijke vragen van D66 eind 2012 geeft u aan dat u per oktober 2011 verantwoordelijk was voor 
het milieudeel van de omgevingsverordening. 
 

1. Bent u het met de SP eens dat de provincie vanaf de in werking treding van de Wabo in oktober 
2010, danwel al op een eerder moment, (mede) bevoegd gezag was? 

2. Zo nee, op basis waarvan bent u van mening dat u pas vanaf oktober 2011 bevoegd gezag was? 
3. Kan naar uw mening onduidelijkheid over de vraag wie bevoegd gezag is, de gemeente of de 

provincie, ertoe leiden dat er in het geheel geen aandacht meer is voor het toezicht op de 
vergunning? 

4. Heeft u n.a.v. de ontdekking dat u toch (mede) bevoegd gezag was alle andere vergunningen van 
co-vergisters in Drenthe onderzocht? 

5. Zo ja, wat waren uw bevindingen? 
6. Zo nee, wat was uw motivatie om dat niet te doen? 
7. Uit het rekenkamerrapport blijkt dat gebrek aan kennis van de exploitant een van de oorzaken is van 

de incidenten op het bedrijf. Bent u het met de SP eens dat er zo snel mogelijk een opleidingsplicht 
en periodieke bijscholingsplicht* zou moeten komen voor exploitanten van biogasinstallaties? 

8. Bent u het met de SP eens dat het van belang is dat alle kennis en informatie over deze sector, waar 
sprake is van meerdere gasgevaren, van groot belang is voor exploitanten, personeel, overheden, 
brandweer en inwoners?  

9. Bent u bereidt om, in samenwerking met gemeenten en Biogas Centrum Groningen, te onderzoeken 
of in Drenthe de veiligheid, kennis, informatie en de vergunningen van biogas-installaties volledig up 
to date zijn voordat de vergunningverlening en handhaving overgaat naar de Regionale 
Uitvoeringsdienst? 

 
 
 
   
Namens de SP Statenfractie, 
 
 
 
Louise Smits 
 
 
 
 
*analoog aan de verplichtte spuitlicentie voor boeren 




