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Verzoek om verklaring van geen bedenkingen

Betreft

Geachte Raad,
Op 23 mei2017 hebben wij een aanvraag ontvangen van ENGIE Energie Nederland N.V om een
omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder a en e, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voor het veranderen van de inrichting aan de Koumaruei2 in Burgum door
het oprichten en in werking hebben van een co-vergistingsinstallatie met een capaciteit van 10.000 ton
per jaar. Daarnaast wordt tegelijkertijd een watervergunning aangevraagd voor de verandering van de
lozing vanuit de inrichting op het Burgermermar. Het OLO-numm er is

Kennisgeving
Op grond van artikel 2.27, eerste lid van de Wabo juncto artikel 6.5, eerste lid van het Besluit
omgevingsrecht wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat de gemeenteraad heeft
verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft (WGB).
Op grond van artikel 3.11, eerste lid van de Wabo dienen wij u een exemplaar van de aanvraag en de
stukken te sturen. De aanvraag met bijbehorende stukken is te raadplegen via de landelijke
voorzien n g www. om gevin gsloket. n l, o nder aanvraag n u mmer
i

Aanvraag omgevingsverg unning
De aanvraag is nog niet geheel op volledigheid getoetst, maar wij wijzen u erop dat de aanvraag niet
volledig is. Wij zijn van mening dat de co-vergistingsinstallatie niet passend is in het
bestemmingsplan. Daaraan liggen samengevat de volgende argumenten ten grondslag:
Het bestemmingsplan staat gebouwen t.b.v. het opwekken van elektriciteit toe (met behulp
van vier gasturbines). Ander gebruik wordt niet toegestaan. Uit de aanvraag blijkt dat de covergistingsinstallatie niet zonder meer bedoeld is voor het opwekken van elektriciteit, maar in
eerste instantie voor de productie van groen gas en de levering daarvan aan het bestaande
gasnet;
Het opslaan van co-substraat en digestaat is niet passend in het bestemmingsplan;
De productie en het verhandelen van vergiste biomassa (digestaat) geschiedt niet ten
behoeve van bedrijven voor het opwekken van elektriciteit, verdeelstations,
gasontvangststations en een meetinstituut en is daarmee in strijd met het bestemmingsplan.
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Van bovenstaande activiteiten zijn de ruimtelijke gevolgen bij de vaststelling van het bestemmingsplan
niet onder ogen gezien, hetgeen voor de hand zou hebben gelegen, indien het de bedoeling was
geweest deze activiteiten planologisch mogelijk te maken.
Een aanvraag voor het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van
de Wabo, welke in str'rjd is met het bestemmingsplan wordt op grond van artikel 2.10, tweede lid van de

Wabo mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor het gebruiken van gronden of
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de
Wabo. De vergunning wordt slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel
2.12van de Wabo niet mogelijk is. De aanvraagzal worden getoetst aan artikel2.12, eerste lid, sub a,
onder 3" . Dit houdt in dat omgevingsvergunning slechts kan worden verleend indien de activiteit niet
in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke
onderbouwing bevat. De omgevingsvergunning wordt tevens niet verleend dan nadat de gemeenteraad van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.
Wij mogen de omgevingsvergunning alleen verlenen als de WGB wordt afgegeven. En de
omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de WGB wordt geweigerd.
De aanvrager wordt verzocht een ruimtelijke onderbouwing aan te leveren. Zodrawi¡ de ruimtelijke
onderbouwing hebben ontvangen, sturen wij deze naar u door. Na ontvangst van de ruimtelijke
onderbouwingen, vragen wij u om binnen 6 weken een (concept) verklaring van geen bedenkingen af
te geven voor onderhavig project. Uw concept-WcB zal onderdeel uitmaken van onze
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit zal tezamen met daarin opgenomen
uw ontwerp-WcB in procedure worden gebracht met toepassing afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht.

Wanneer zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden ingediend, dan zullen wij u daarover in kennis
stellen. Bij ons verzoek om een definitieve WGB van uw raad, zullen wij u vragen om de eventueel
ingekomen zienswijzen te venryerken in uw definitieve verklaring WGB. Deze definitieve WGB zal
vervolgens onderdeel uitmaken van onze definitieve beschikking omgevingsvergunning.
lndien geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met ontwerp-WcB worden
ingediend gaan wij ervan uit dat wij uw conceptverklaring WGB mogen aanmerken als definitieve
WGB. Uw raad ontvangt in dat gevalgeen nieuw verzoek tot definitieve WGB van ons.

Verzoek
Wij vezoeken u om een (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen af te geven binnen 6 weken
nadat wij de nog door de aanvrager aan te leveren ruimtelijke onderbouwing hebben ontvangen en
aan u hebben doorgezonden. Wijverzoeken u om daarbij aan te geven of wij uw concept-WGB
mogen aanmerken als definitieve WGB wanneer er geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit
worden ingediend.
Tevens verzoeken wij u de ontvangst van dit verzoek te bevestigen en aan te geven wie bij u de
behandelaar is van dit verzoek.
Op dit moment onderzoeken wij de aanvraag op volledigheid. ln verband met deze volledigheidstoets,
verzoeken wij u ons te adviseren over de volledigheid van de aanvraag voor zover het de gevraagde
verklaring betreft. Uw reactie zullen wij verwerken in ons verzoek om nadere gegevens. ln verband
daarmee ontvangen wij uw reactie zo spoedig als mogelijk.

Van het verloop van de procedure houden wij u op de hoogte.
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Vragen
Voor meer informatie over deze bief kunt u contact opnemen met mevrouw C. Bensdorp onder
telefoonnummer

Namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,

J.
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