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ADVIES OVER AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING, ACTIVITEIT MILIEU  
 
Aanvraagnummer:     2488473 
 
Adviseur Kennispunt agrarisch IPPC: Klaas Roeberts 
Tegenlezer:     Wendy Schutmaat 
 
Datum aanvraag:    1 augustus 2016 
 
Bevoegd gezag:     Gemeente Dalfsen 
Casemanager:    Mark Jansen 
 
Aanvrager:      Greendal Vergisting BV 
      De heer A. Huisman 
Adres:      Veldhoeveweg 1, 7722 SM Dalfsen 
 
Adviseur:     Haro Milieuadvies (de heer G. Haandrikman) 
 
 
 
ADVIES 
 
Geadviseerd wordt de gevraagde vergunning te verlenen.  
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Besluit van burgemeester en wethouders van DALFSEN op de aanvraag 
omgevingsvergunning van: 
 
Naam aanvrager  : Greendal Vergisting BV 
Adres    : Veldhoeveweg 1,  7722 SM DALFSEN 
Kenmerk : Z32500 

 
1. Aanvraag. 

Op 1 augustus 2016  heeft Greendal Vergisting BV een aanvraag om omgevingsvergunning voor 
het perceel Veldhoeveweg 1 te Dalfsen ingediend, betreffende het veranderen van een inrichting 
die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende 
omgevingsvergunningen zijn toegestaan ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 en 3 en artikel 
3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  
De veranderingen worden beschreven in de ‘Toelichting milieuneutrale wijziging bedrijfsprocessen 
biovergisting etc.. 
 

2. Ontvankelijkheid. 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieningvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De 
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), met een nadere 
uitwerking in hoofdstuk 4 paragraaf 4.3 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 

De aanvraag hebben wij aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel 
dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de 
activiteit op het milieu. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 

 
3. Eerder verleende vergunningen. 

Bij beschikking d.d. 2 november  2009 is er een revisievergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet 
milieubeheer verleend voor een pluimveebedrijf en biomassavergistingsinstallatie . Op 11 januari 
2010 is er een melding artikel 8.19 geaccepteerd. Vervolgen is er op 13 december opnieuw een 
melding artikel 8.19  geaccepteerd. Op 8 augustus 2011 is er een veranderingsvergunning 
verleend voor de vergroting van de input van 36.000 naar 51.430 ton te vergisten materiaal per 
jaar.  

Op 24 februari 2010 is er een bouwvergunning verleend voor aanpassingen aan de biomassa- 
vergistingsinstallatie.  Vervolgens is er op 16 november is er een omgevingsvergunning verleend 
voor de algenvijvers aan de overzijde van de Veldhoeveweg 1 en verwerking van de geoogste 
algen in de loods. 

Op 7 maart is er wederom een omgevingsvergunning verleend  voor de wijzigingen van de 
biovergistingsinstallatie. 

 
4. Verandering(en). 

De veranderingen worden aangegeven in de ‘Toelichting milieuneutrale wijziging 
bedrijfsprocessen biovergisting etc.’. 
Hierin worden tevens de veranderingen nader toegelicht. 

 
5. Toetsingen en overwegingen 

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting 
of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De activiteiten  
van de inrichting zijn vergund door middel van de onder punt 3 genoemde milieuvergunningen. De  
aangevraagde veranderingen passen binnen de gestelde normen en randvoorwaarden van die 
vergunning. 
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De Wabo bepaalt in artikel 2.14 lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke  
of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de criteria uit artikel  
3.10 lid 3 van de Wabo. 
 
Een en ander houdt in dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de 
aangevraagde verandering(en): 
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de 

geldende vergunning zijn toegestaan; 
- niet leidt tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;  
- niet mer-plichtig is. 
Op basis van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat 
de aangevraagde veranderingen voldoen aan de hierboven genoemde criteria. Hieronder wordt 
één en ander nader gemotiveerd.  
  
Gevolgen voor het milieu  
De activiteiten van de inrichting blijven ongewijzigd. Met betrekking tot de aspecten luchtemissie 
van stoffen, geur, bodem, afvalstoffen, externe veiligheid, verbruik van grondstoffen en energie 
zijn er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende 
vergunning is toegestaan. 
Ook zijn er geen grotere nadelige effecten met betrekking tot het aspect geluid.  
 
Overige criteria  

        De wijzigingen hebben niet tot gevolg dat er een andere inrichting ontstaat dan vergund.  
        Verder is de mer-plicht niet van toepassing. 
 
6. Procedure. 

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere procedure van de Wabo. 
 

7. Besluit. 
Gelet op het bovenstaande verklaren wij dat de aangevraagde veranderingen van de inrichting: 

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting 
ingevolge de onder 3 genoemde (milieu)vergunningen mag veroorzaken; 

- niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; 
- niet leidt tot een plicht om een milieueffectrapport op te stellen als bedoeld in hoofdstuk 7 van 

de Wm; 
Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning voor voornoemde milieuneutrale veranderingen van 
de inrichting verlenen en dat de verleende vergunningen en de daarbij behorende voorschriften 
blijven gelden voor zover deze niet zijn gewijzigd middels deze vergunning. 
 

 
 


