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Datum Overtreding Reactie/opmerkingen 
Veroorzaker/Eigen
aar inrichting 

Zwaarte 
overtreding 
volgens LHS 

2011       
11-07-2011 Eerste periodieke inspectie 2011 

De aanwezige gasmotoren (WKK’s) zijn niet goedgekeurd op 
veilig functioneren optimale verbranding en energiezuinigheid 
door een hiervoor erkende instelling. 
De inrichtinghouder heeft niet aangetoond dat de aanwezige 
WKK’s voldoen aan de hiervoor geldende 
emissiegrenswaarden 

Voor de uitvoering van de tweede periodieke 
controle 2011 moeten deze overtredingen zijn 
opgeheven (vierde kwartaal 2011). 

Inrichtinghouder Categorie 2 

19-12-2011 Eerste hercontrole 2011 
De hiervoor bedoelde overtredingen zijn maar gedeeltelijk 
opgeheven. 

De inrichtinghouder heeft al afspraken gemaakt 
met een erkende instelling voor de verplichte 
inspecties/keuringen aan de aanwezige WKK’s. 
Deze inspecties moet voor de periodieke 
controle 2012 zijn uitgevoerd.  
Tijdens deze inspecties moet ook de 
brandstofleiding zijn goedgekeurd door een 
hiervoor erkende instelling. 

Inrichtinghouder Categorie 2 

19-12-2011 Tweede periodieke controle 2011 
Tijdens deze controle zijn geen nieuwe overtredingen 
geconstateerd. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

2012 
25-09-2012 Eerste periodieke controle 2012 

Tijdens deze controle is geconstateerd dat de vijf aanwezige 
WKK’s zijn goedgekeurd op veilig functioneren optimale 
verbranding en energiezuinigheid door een hiervoor erkende 
instelling. 
Ook de brandstofleiding is goedgekeurd door een hiervoor 
erkende instelling. 
Daarnaast zijn geen nieuwe overtredingen geconstateerd.  
 

Tijdens dit controlebezoek is de inrichtinhouder 
gewezen op de volgende aspecten: 
 Er moet een inspectie- en onderhoudsplan 

van de aanwezige luchtwassers worden 
overlegd; 

 Aantonen dat het zwavelgehalte in het 
biogas onder de 250 ppm ligt; 

 De bliksemafleider en de aardingsinstallatie 
moeten worden (goed)gekeurd. 

Inrichtinghouder Categorie 2 

2013 
28-08-
2013, 09-
09-2013 en 
19-09-2013 

Eerste hercontrole 2013 
De bliksemafleider en de aardingsinstallatie zijn nog niet 
(goed)gekeurd. De overige aandachtspunten zijn wel 
verholpen. 

n.v.t. Inrichtinghouder Categorie 2 
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28-08-
2013, 09-
09-2013 en 
19-09-2013 

Periodieke controle 2013 
De inrichting is op de volgende punten in afwijking van de 

vergunningssituatie inwerking: 
 In de sleufsilo’s ten westen van de vergisters is een 

installatie geplaatst ten behoeve van de nabewerking van 
het digestaat. De installatie bestaat uit een aantal 
zeecontainers waarin in feite twee circuits aanwezige zijn 
om een grotere verwerkingscapaciteit te behalen. Ten 
behoeve van deze installatie is tussen de vergisters en de 
sleufsilo een tweetal silo’s geplaatst. Eén silo met 
natriumchloride en één tussenopslag ten behoeve van het 
proces; 

• Uit de administratieve controle is gebleken dat er mest 
van derden wordt ingenomen. 

Daarnaast is geconstateerd dat de overkapte sleufsilo waarin 
de drooginstallatie geplaatst is en waarin het gedroogde 
digestaat wordt opgeslagen niet is afgesloten, behalve tijdens 
het laden van mest. 

Er heeft geen monstername plaatsgevonden van 
de co-producten, welke zijn opgenomen in 
onderdeel G van bijlag Aa van de 
Uitvoeringsregeling meststoffenwet. 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) is hiervoor het bevoegde gezag. Deze 
overtreding is toentertijd doorgemeld aan de 
NVWA. 

Inrichtinghouder Categorie 2 

2014 
27-10-
2014, 17-
11-2014 en 
03-12-2014 

Tweede hercontrole 2012 
De bliksemafleider en de aardingsinstallatie zijn nog niet 
(goed)gekeurd. 

Voor deze overtreding is een voornemen tot het 
opleggen van een last onder dwangsom 
opgelegd. 

Inrichtinghouder Categorie 2 

27-10-
2014, 17-
11-2014 en 
03-12-2014 

Eerste hercontrole 2013 
De geconstateerde overtredingen zijn opgeheven. 

n.v.t. Inrichtinghouder n.v.t. 

27-10-
2014, 17-
11-2014 en 
03-12-2014 

Eerste periodieke controle 2014 
De inrichting is op een aantal punten in afwijking van de 
vergunningssituatie inwerking. 
Daarnaast wordt vanuit luchtwasser van de digestaatdroger 
vrijkomende stoom boven de provinciale weg wordt 
uitgeworpen.  Hierdoor ontstaat een verkeeronveilige situatie. 
Ook is geconstateerd dat de nieuwe WKK (inclusief 
bijbehorende brandstofleiding) niet is goedgekeurd op veilig 
functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid door 
een hiervoor erkende instelling. 
 

N.v.t Inrichtinghouder Categorie 2 
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2015 
03-03-2015 Derde hercontrole 2012 

Er is geconcludeerd dat op basis van de huidige inzichten een 
bliksemafleider en de aardingsinstallatie niet verplicht is. Er 
wordt dan ook niet handhavend opgetreden ten aanzien van 
deze installatie. 

n.v.t. Inrichtinghouder n.v.t. 

03-03-2015 Eerste hercontrole 2014 
De geconstateerde overtredingen zijn opgeheven. Wel is ook 
10 maart 2015 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ingediend. Op deze aanvraag was 
toen (nog) niet beslist. 

Binnen een maand moest de ingediende 
aanvraag zodanig zijn aangevuld dat de 
gevraagde omgevingsvergunning verleend kan 
worden.  

Inrichtinghouder n.v.t. 

02-12-2015 Eerste periodieke controle 2015 
Drie WKK’s zijn tijdig (goed)gekeurd op veilig functioneren, 
optimale verbranding en energiezuinigheid door een hiervoor 
erkende instelling. Ook is voor deze WKK’s geen 
emissiemeting van de uitstoot van stikstofoxiden en 
zwaveldioxide uitgevoerd door een hiervoor erkende 
instelling. 
De brandstofleiding van af de niet gerealiseerde 
zwavelwaterstofwasser is ook niet (goed)gekeurd door een 
hiervoor erkende instelling. 

n.v.t. Inrichtinghouder B2 

2016 
13-12-2016 Eerste hercontrole 2015 

De brandstofleiding is op 21 december 2016 gekeurd dor 
een hiervoor erkende instelling. De brandstofleiding was 
echter nog niet goedgekeurd. De overige overtredingen zijn 
wel opgeheven. 
 

De brandstofleiding is 11 juli 2017 wel 
goedgekeurd door een hiervoor erkende 
instelling. 

Inrichtinghouder A0 

13-12-2016 Eerste periodieke controle 2016 
De exacte gegevens van de zwavelwaterstofwasser (soort 
koudemiddel en hoeveelheid koudemiddel) zijn niet bekend. 
De wasser is niet (jaarlijks)onderhouden 
(lekdichtheidscontrole) door een hiervoor erkend bedrijf. 
Er wordt helemaal voldaan aan het Bouwbesluit 2012 (acties 
‘’Brandveiligheid en bouwen’’). 

n.v.t. Inrichtinhouder B2 

2017 
28-09-
2017, 14-

Eerste hercontrole 2016 
De geconstateerde overtredingen zijn opgeheven. 

n.v.t. Inrichtinghouder A0 
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12,2017 en 
26-06-2018 
28-09-
2017, 14-
12, 2017 
en 26-06-
2018 

Eerste periodieke controle 2017 
De inrichting is op een aantal punten in afwijking van de 
vergunningssituatie inwerking. 

n.v.t. Inrichtinghouder B3 

28-09-2017 
en 04-12-
2017 

Inspectie Wet natuurbescherming 
Er is geen onderzoeksvoorstel met betrekking tot 
ammoniakemissie meting ingediend bij de ODBN. 

n.v.t Inrichtinghouder A3 

2018 
18-01-2018 Inspectie Ongewoon voorval 

Overloop (door golfvorming) van het taludbassin met 
digestaat. Het digestaat is op de naastgelegen 
landbouwpercelen terecht gekomen.  
Door de inrichting zijn toen adequate maatregelen getroffen. 
Er moet een rapportage ongewoon voorval worden 
ingediend bij de ODBN. 

Ook moeten de afsluiters van het taludbassin 
worden voorzien van sloten. 

Inrichtinghouder A0  

15-03-2018 Herinspectie Ongewoon voorval 
Tijdens het controlebezoek is geconstateerd dat adequate 
maatregelen zijn/worden genomen om een dergelijk 
ongewoon voorval in de toekomst te voorkomen 
 

Hoogstwaarschijnlijk wordt het taludbassin op 
korte termijn vervangen door een gesloten 
betonnen opslag voor digestaat. 

Inrichtinghouder A0 

22-12-2018 Eerste hercontrole 2017 
De inrichting is nog steeds op een aantal punten in afwijking 
van de vergunningssituatie inwerking. 

Hiervoor hebben wij een voornemen tot het 
opleggen van een last onder dwangsom 
opgelegd. 

Inrichtinghouder B3 

2019 
21-02-2019 Tweede hercontrole 2017 

De inrichting is nog steeds op een aantal punten in afwijking 
van de vergunningssituatie inwerking. 

Hiervoor hebben wij een last onder dwangsom 
opgelegd. De begunstigingstermijn hiervan is 
verlengd tot na de beslissing op bezwaar. Het 
bezwaar is (nog) niet behandeld. 

Inrichtinghouder B3 

23-08-2019 Inspectie Ongewoon voorval 
Er moet een rapportage Ongewoon voorval worden 
ingediend. Daarnaast moet de procedure voor het melden 
van dergelijke ongewone voorvallen worden aangescherpt. 

Er was sprake van een stroomstoring 
Daardoor was één van de motoren even buiten 
werking en is er gefakkeld. 

Inrichtinghouder B2 

19-11-2019 Periodieke controle 2019 n.v.t. Inrichtinghouder B2 
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De zwavelwaterstofwasser is niet op lekdichtheid 
gecontroleerd door een hiervoor erkend bedrijf. Ook is geen 
logboek van dezelfde installatie aangelegd. 
Een WKK en het noodstroomaggregaat is niet goedgekeurd 
op veilig functioneren, optimale verbrand en 
energiezuinigheid door een hiervoor erkende insteling. 
Voor dezelfde WKK is geen emissiemeting uitgevoerd. 

19-11-2019 Controle Wet natuurbescherming 
Op 24 april 2019 zijn ammoniakemissiemetingen uitgevoerd. 

Het beoordelingsrapport van het 
ammoniakemissiemetingen is door de OMWB 
beoordeeld. Het was de bedoeling dat de 
opsteller van het rapport binnen de hiervoor 
gestelde termijn alvast reageerde op de 
uitkomsten van de beoordeling van de OMWB.  

Inrichtinghouder A3 

20-12-2019 Herinspectie Ongewoon voorval 
De geconstateerde overtredingen zijn opgeheven. 
 

n.v.t. Inrichtinghouder A0 

2020 
03-03-2020 Eerste hercontrole 2019 

Een deel van de geconstateerde overtredingen is ongedaan 
gemaakt. 
De WKK is (nog) niet goedgekeurd op veilig functioneren, 
optimale verbrand en energiezuinigheid door een hiervoor 
erkende insteling. De keuring is wel uitgevoerd, maar de 
WKK is niet in orde bevonden. 
Daarnaast is ook nog geen volledige emissiemeting 
uitgevoerd. 

Omdat de nodige actie is ondernomen door de 
inrichtinghouder is geen voornemen tot het 
opleggen van een last onder dwangsom 
opgelegd. 

Inrichtinghouder B2 

03-03-2020 Controle Wet natuurbescherming 
Op 5 maart 2020 is het aangepaste beoordelingsrapport van 
de ammoniakemissiemetingen bij de ODBN ingediend 

Het aangepaste rapport is beoordeeld door de 
OMWB en akkoord bevonden.  Het 
ammoniakverwijderingsrendement van beide 
luchtwassystemen bedraagt 95% of meer. 

Inrichtinghouder A0 

04-05-2020 Tweede hercontrole 2019 
Alle overtredingen zijn opgeheven. 

De WKK is goedgekeurd op veilig functioneren, 
optimale verbrand en energiezuinigheid door 
een hiervoor erkende insteling. Daarnaast is een 
volledige emissiemeting uitgevoerd. 

Inrichtinghouder A0 

25-11-2020 Periodieke controle 2020 
Vijf van de zes WKK’s zijn niet opnieuw goedgekeurd op 
veilig functioneren, optimale verbranding en 
energiezuinigheid door een hiervoor erkende instelling. 

In 2019 is te veel aan meststoffen verwerkt. 
Hiervoor hebben wij de inrichtinghouder 
gewaarschuwd. In 2020 is niet meer mest 
verwerkt dan vergund. 

Inrichtinghouder B2 
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Er is geen energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. 
Ook de jaarlijkse energierapportage 2019 is niet ingediend. 

2021 
20-10-2021 Eerste hercontrole 2020 

Nog in behandeling 
   

20-10-2021 Periodieke controle 2021 
Nog in behandeling 

   


