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Groen gas – mono mest vergisting

Kenmerken:
• Alleen mest
• Verse mest
• Vooral rundvee
• Productie groen gas /elektr

Niet verwarren met co-vergisting:
• Mest
• Co-substraten
• Afvalverwerking
• Elektriciteit                                                                       zie info CCS



Milieu toestemming

1. Melding activiteiten besluit - § 3.5.10  
• Alleen dierlijke mest – max 25.000 m3 /jaar (= +/- 500 mk)
• Incl. navergisting
• Incl. opslag gas max 20.000 liter

2. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
• Met name voor toets ‘externe veiligheid’



Bestemmingsplan - RO
1. Bij recht – meestal niet
2. Afwijkingsmogelijkheid - binnenplans
3. Kruimelgevallenregeling – buitenplans - landelijk
4. Wijzigingsmogelijkheid – binnenplans

Ad 3 – artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 2 Wabo
- Eisen: 50% mest en 50% aangewezen co substraten
- Bij agrarisch bedrijf
- Reguliere procedure (8 wkn)



Natuurtoestemming

Soortenbescherming
• Flora en fauna toets

Gebiedsbescherming -Natura 2000 gebieden
• Toename stikstof  emissies? 
• Vervoersbewegingen?
• Intern – extern salderen



Praktijkvoorbeeld Flevoland
Situatie
• 400 melkkoeien
• Plan: monovergister Jumpstart

Gevolgde procedure:
• Bestemmingsplanwijziging: bouwvlakvergroting + monovergisting
• Melding AB (alleen vergister)
• Aanvraag OBM
• Aanvraag bouwvergunning

Wat zou anders moeten?
1. Vergisting in bestemmingsplan (bij recht)
2. Omgevingsvergunning overschrijding bouwvlak



Praktijkvoorbeeld Overijssel
Situatie
• 400 melkkoeien + melkgeiten
• Plan: monovergister Jumpstart

Gevolgde procedure:
• Omgevingsvergunning ‘kruimelgeval’ 

monovergisting
• Melding AB 
• Aanvraag OBM
• Aanvraag bouwvergunning

Wat zou anders moeten?
1. Mono vergisting in bestemmingsplan (bij recht)
2. Nadruk op participatie



Aandachtspunten bestemmingsplan gemeenten
• Eenduidige begrippen, capaciteitsgrenzen, aansluiten bij landelijke 
begrippen uit activiteitenbesluit/kruimelgevallen
• Simpel wat simpel kan: monovergisting bij recht
• Omgevingsplan voorbeeld: 

Opmerkingen bij voorbeeld:
Ad a. – hoe te bepalen
Ad b. – “grondstoffen mestvergisting” – waarom niet     “alleen mest eigen bedrijf”
Ad d. – 7 meter is te laag
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