
No. 503593-1 

gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 4 augustus 2017. 

Onderwerp 
Verklaring van geen bedenkingen (WGB) voor het uitbreiden van de 
biovergistingsinstallatie op het perceel Oosterringweg 39 te Luttelgeest. 

Advies raadscommissie 
Dit voorstel is niet in een RTG behandeld. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
1. (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het uitbreiden van 

een biovergistingsinstallatie op het perceel Oosterringweg 39 te Luttelgeest onder 
de voorwaarde dat er een erfsingel en een erfsloot overeenkomstig bijlage 6.4 van 
de ruimtelijke onderbouwing worden aangelegd. 

2. Indien tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning geen zienswijzen naar 
voren worden gebracht die betrekking hebben op de verklaring van geen 
bedenkingen, dan wordt deze geacht te zijn verleend door de raad. 

Doelstelling 
Met de door uw raad af te geven verklaring van geen bedenkingen kan het college van 
burgemeester en wethouders advies uitbrengen aan de provincie over de activiteit 
'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening', om op grond van artikel 2.12, lid 1, 
onder a sub 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto artikel 6.5 lid 1 
Besluit omgevingsrecht (Bor), a f t e wijken van het bestemmingsplan. 

Inleiding 
Op 19 april 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning gedaan bij de provincie 
Flevoland voor het uitbreiden van een biovergistingsinstallatie op het perceel 
Oosterringweg 39 te Luttelgeest. De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten: 

- Milieu; 
Kappen; 
Bouwen; 

- Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (afwijken van bestemmingsplan); 

Vanwege de activiteit 'mi l ieu' is Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag 
om op de aanvraag omgevingsvergunning een beslissing te nemen. De Omgevingsdienst 
Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert deze taak namens de provincie uit. De 
OFGV heeft daarom de gemeente gevraagd om advies over de activiteiten 'bouwen', 
'kappen' (advies bij college) en 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' (VVGB 
bij de raad). 

Geldende bestemmingsplan 
Op het perceel Oosterringweg 39 te Luttelgeest is de beheersverordening 'Landelijk 
Gebied' van toepassing. Dit plan verwijst voor de geldende regels naar het 
bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004'. In dit plan heeft het perceel de bestemming 
'Agrarisch gebied'. Binnen deze bestemming is agrarische bedrijvigheid in de vorm van 
een grondgebonden agrarisch bedrijf toegestaan. 
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De huidige biogasinstallatie van aanvrager is aangemerkt als ondergeschikte 
nevenactiviteit bij het grondgebonden agrarisch bedrijf (akkerbouwbedrijf). De mest uit 
de co-vergister wordt nu nog grotendeels op eigen land aangewend. De ingediende 
aanvraag is bedoeld om de biovergistingsinstallatie uit te kunnen breiden en als 
zelfstandige installatie te laten opereren. 

Strijdigheid met geldende bestemmingsplan 
Dat houdt in dat het co-vergisten van mest niet langer kan worden aangemerkt als 
ondergeschikte nevenactiviteit binnen de agrarische bestemming. Het bedrijf zal in de 
nieuwe situatie bestaan ult: 

Biovergistingsinstallatie voor het verwerken van mest en het produceren van 
groen gas, en; 

- Akkerbouwbedrijf. 

Derhalve is de uitbreiding niet zondermeer toegestaan. 

Procedurele medewerking 
Gedeputeerde Staten is bevoegd om mee te werken aan de aanvraag door af te wijken 
van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, sub 3 van 
de Wabo. Voorwaarde is dat de afwijking niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening en de motivering van het besluit tot het afwijken een goede ruimtelijke 
onderbouwing bevat. Omdat in dit geval Gedeputeerde Staten van Flevoland bevoegd 
gezag is vragen zij op grond van artikel 2.27 lid 1 Wabo, juncto artikel 6.5 lid 1 Bor uw 
gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) a f t e geven. 

Algemene lijst met vrijgestelde categorieën 
Op 16 december 2010 heeft uw raad op grond van artikel 6.5 lid 3 Bor een lijst met 
categorieën vastgesteld waarin is aangegeven in welke gevallen het college van B&W 
geen VVGB hoeft te vragen aan uw raad. De huidige aanvraag valt vanwege afwijkingen 
ten opzichte van de kaders van de structuurvisie niet onder de genoemde categorieën 
van dit besluit. Daarom dient uw raad een VVGB a f t e geven om a f t e kunnen wijken van 
de beheersverordening. 

Noodzaak extra raadsvergadering 
De initiatiefnemers van het project hebben er veel belang bij dat op hun aanvraag eind 
augustus een beslissing wordt genomen zodat de definitieve beschikking begin oktober 
kan worden afgegeven. In dat geval kunnen zij namelijk meedingen naar een subsidie op 
grond van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) van het 
Ministerie van Economische Zaken. De aanvrager kan alleen een aanvraag indienen, als 
hij beschikt over een vergunning voor het project, terwijl de termijn om een aanvraag in 
te dienen medio oktober sluit. Om deze reden is er op 28 augustus 2017 een extra 
raadsvergadering ingelast. 

Argumenten 
1.1 De aanvraag is voorzien van een goede ruimteli jke onderbouwing. 
Zie: bijlage 2. 

1.2 Afwijken kaders structuurvisie 
Vanwege de landschappelijke inpassing is voor zowel de maximale breedte van het erf 
als de maximale oppervlakte van de erfuitbreiding een beperkte afwijking van de kaders 
van de structuurvisie nodig. De feitelijke omvang van het erf wordt niet wezenlijk 
vergroot, wel wordt met het plan op een betere wijze voorzien in de landschappelijke 
inpassing. Ook wordt afgeweken van de voorwaarde dat bij ketenverlenging maximaal 
milieucategorie 3.1 is toegestaan. De agrarische bestemming staat al activiteiten tot 
milieucategorie 4.1 toe en ook de reeds aanwezige (ondergeschikte) mestvergister heeft 
categorie 3.2. Als hoofdfunctie heeft de vergister ook milieucategorie 3.2. De aan te 
houden richtafstanden voor milieuhinder hoeven dan ook niet vergroot te worden. 



No. 503593-3 

Afwijken van de structuurvisie op deze punten is hiermee voldoende onderbouwd (zie 
ook: bijlage 2). 

1.3 Voorwaarde erfsingel 
In samenspraak met initiatiefnemer is een ontwerp gemaakt van de nieuwe erfsingel en 
erfsloot. Door de erfsingel en erfsloot aan te leggen volgens dit ontwerp wordt voldaan 
aan een goede ruimtelijke inpassing. Om deze reden wordt als voorwaarde aan de VVGB 
verbonden dat de erfsingel en erfsloot overeenkomstig bijlage 6.4 (gelezen in combinatie 
met pagina 2 en 3 van bijlage 6.11) van de ruimtelijke onderbouwing aangelegd moeten 
worden 

Kanttekeningen 
1. Als uw raad kiest om geen WGB af te geven dan kan Gedeputeerde Staten de 
aanvraag omgevingsvergunning niet verlenen. 

2. Een ieder kan zienswijzen indienen tegen een ontwerpomgevingsvergunning. 
Indien er zienswijzen naar voren worden gebracht die betrekking hebben op de VVGB 
dan dient uw raad de naar voren gebrachte zienswijzen met redenen te omkleden en 
vervolgens een definitief besluit te nemen over de afgifte van de VVGB. In dit geval 
wordt de tijdsplanning niet gehaald, en de subsidie niet verkregen. 

Planning/uitvoering 
Op het moment dat uw raad besluit om de ontwerpVVGB af te geven dan zal een 
definitief advies worden uitgebracht door het college aan de OFGV over de aanvraag. De 
OFGV zal dan de procedure op grond van artikel 3.10 Wabo (uitgebreide procedure) 
voeren, inhoudende dat een ontwerpomgevingsvergunning samen met de ontwerpVVGB 
gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. 

Bijlagen 
1. Raadsbesluit (ontwerp)verklaring van geen hedj 
2. Ruimtelijk^ onderbouwing.(503260) 

burgemeester en wethouders, 
de burgemeester. 

kingen (503593-4) 

Portefeuillehouder : de heer W.C. Haagsma 
Steller : de heer M. de Jong; 06 13 32 82 37; m.delonqtanoordoostpolder.nl 

: de heer K.H. de Jong; 06 13 34 28 49 khdeionq(q)noordoostpolder.nl 
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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2017, no. 
503593-1; 

gelet op artikel 2.27 Wabo en artikel 6.5 lid 1 Bor 

B E S L U I T : 

1. (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het uitbreiden van een 
biovergistingsinstallatie op het perceel Oosterringweg 39 te Luttelgeest onder de 
voorwaarde dat er een erfsingel en een erfsloot overeenkomstig bijlage 6.4 van de 
ruimtelijke onderbouwing worden aangelegd. 

2. Indien tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning geen zienswijzen naar voren 
worden gebracht die betrekking hebben op de verklaring van geen bedenkingen, dan 
wordt deze geacht te zijn verleend door de raad. 

Aldus besloten in de openbare vergade 
van 28 augustus 2017 
De griffier, de voorz 



Verklaring van geen bezwaar voor het uitbreiden van de 
biovergistingsinstallatie Oosterringweg 39, Luttelgeest 

M. Uitdewilligen 

W.J. Veendrick 

J.C.M. Goos 

B.H. Reussing 

G. J.J. van der Wal 

F.P.J. van Erp 

J . van der Boon 

Christenunie SGP 

H. van Keulen 

H.J. Lambrec 

J . Simonse 

T.J. van Dijk 

J.W. Simonse 

T.G. Hoekstra 

J.L.M. Nijholt 

M. Dekker 

Voor: 21 Tegen: 3 Totaal: 24 

ONS Noordoostpolder 
O n / * meuv iv t am«n l»v ing 

S. Werkman 

A.D. van de Beek 

©PvBAe 
GROENLINKS 

R. van der Velde 

H.M. Hekkenberg 

J.M. van da Velde 

G.P.F. Vilé 

Q W V P 
T. Nijdam 

NOORDOOSTPOLDI 
u 


