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BESLUIT INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Onderwerp 

Op 30 maart 2017 is een omgevingsvergunning voor verleend voor de realisatie van een inrichting met 

covergisting en digestaatverwerking. De omgevingsvergunning is verleend voor de aspecten bouwen, handelen in 

strijd met regels ruimtelijke ordening en milieu. De inrichting is gelegen aan de Graaf van Lynden van 

Sandenburgweg nabij 8b te Cothen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer Z/16/568349 - 

603674.  

Op 28 augustus 2018 is voor de inrichting een omgevingsvergunning (milieuneutraal) verleend in verband met een 

menuwijziging. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer Z/18/633152-682728. 

 

Van Hoof Advies heeft ons, namens 37 cliënten (adressen), verzocht de omgevingsvergunning van 30 maart 2017 

in te trekken.  

Besluit 

Wij besluiten, gelet op artikel 2.33, tweede lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna 

Wabo), de omgevingsvergunning van 30 maart 2017 met kenmerk Z/16/568349 - 603674, niet in te trekken. 
 

Ondertekening 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

namens hen, 
 
 
 
B.B. (Boris) van de Water 
Strategisch manager/teamleider 
RUD Utrecht 
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Afschriften 

Het origineel van dit besluit te zenden aan Van Hoof Advies en een afschrift te zenden aan:  
• Groene Energie Kromme Rijn en Heuvelrug B.V; Zandweg 2, 3956 NJ Leersum; 
• Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, postbus 83 3960 BB Wijk bij Duurstede; 
• Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;  
• Locis adviseurs BV, Borchgraven 2.5, 7051 CW Varsseveld; 
• Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. 
 

Rechtsbescherming: indienen zienswijzen 

 
Zienswijzen 

Binnen zes weken vanaf de dag waarop dit ontwerpbesluit ter inzage is gelegd kunnen schriftelijk gemotiveerde 
zienswijze(n) ingediend worden bij:  
het college van gedeputeerde staten van Utrecht, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. 
of  
bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.  
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en voor het krijgen van een toelichting moet tijdig een afspraak 
gemaakt worden met de heer D.K. Keijer. Dit kan via telefoonnummer 06 - 55498053. Van een mondelinge 
zienswijze wordt een kort verslag gemaakt. 
 
Crisis- en herstelwet van toepassing 
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. 
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OVERWEGINGEN 
 

1 PROCEDURELE ASPECTEN 
 

1.1 Projectbeschrijving 

Groene Energie Kromme Rijn en Heuvelrug B.V heeft een omgevingsvergunning voor het realiseren (oprichten) en 

in werking hebben van een inrichting met covergisting en digestaatverwerking (hierna: covergistingsinstallatie). 

 

Van Hoof Advies heeft ons op 14 mei 2021 verzocht om de omgevingsvergunning in te trekken.  
 

1.2 Huidige vergunningsituatie 

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen verleend: 
 

SOORT VERGUNNING 
 

DATUM KENMERK ONDERWERP 

Omgevingsvergunning 
(oprichting) 

30 maart 2017 Z/16/568349 - 603674 Oprichting en in werking 
hebben van de inrichting 

Omgevingsvergunning 
(milieuneutrale 
verandering) 

28 augustus 2018 Z/18/633152-682728 Menuwijziging 

 

1.3 Vergunningplicht 

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in bijlage I categorie 5.3 van de Richtlijn 

industriële emissies (RIE). Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) sprake 

van een vergunningplichtige inrichting.  
 

1.4 Bevoegd gezag 

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 eerste lid van 

het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 7.4 van het Bor. De 

inrichting valt tevens onder categorie 28.4, onder a, sub 6 van het Bor vanwege de opslag van meer dan 1.000 

m3 aan afvalstoffen. Deze afvalstoffen betreffen meststoffen en co-producten. Tevens valt de inrichting onder 

categorie 28.4 c van het Bor omdat er sprake is van het 'verwerken' van meer dan 15.000 ton afvalstoffen per jaar 

van buiten de inrichting. 
 

1.5 Procedure en zienswijze uitgebreide procedure 

De betreffende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in 

paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop moet het verzoek om intrekking eveneens worden voorbereid met de 

uitgebreide voorbereidingsprocedure. 

 

Wij hebben binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de 

beslistermijn van 6 maanden te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.12, achtste lid, van de Wabo. 

 



5 van 12 Z/21/700549 - 920772 

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht  Verzoek intrekking omgevingsvergunning 

Cluster Bedrijven Vergunningverlening  Ontwerpbesluit d.d. 17 november 2021/Z/21/700549 - 920772 
 

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij Van Hoof Advies op 6 augustus 2021 in de 

gelegenheid gesteld om tot 3 september 2021 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens 

ontvangen op 17 augustus 2021. De termijn voor het nemen van het besluit is 10 dagen opgeschort tot de dag 

waarop de aanvraag is aangevuld.  

 
 

1.6 Ontvankelijkheid  

 

Van Hoof Advies heeft het verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning van 30 maart 2017 ingediend 

namens 37 cliënten (adressen, hierna: verzoekers). Wij hebben per verzoeker beoordeeld of deze ontvankelijk en 

daarmee belanghebbende is ten aanzien van het verzoek om intrekking. Voor De Loonbrouwerij BV (Graaf van 

Lynden van Sandeburgweg 6), Tapkoel (Graaf van Lynden van Sandeburgweg 6a) en de bewoner van het adres  

Graaf van Lynden van Sandeburgweg 8 hebben wij vastgesteld dat zij belanghebbenden zijn omdat zij 

rechtstreeks de feitelijke gevolgen ondervinden van de vergunde activiteit, ook nadat de correctie op dit 

uitgangspunt is toegepast, namelijk dat het gevolgen van enige betekenis moeten zijn.1 Betreffende adressen 

liggen in de (directe) nabijheid van de covergistingsinstallatie. De overige adressen van verzoekers liggen op ten 

minste 500 meter afstand van de covergistingsinstallatie en zijn geen belanghebbende. Daarnaast hebben wij 

vastgesteld dat Stichting Behoud het Weteringgebied en de Vereniging Natuur en Milieu IVN-afdeling Wijk bij 

Duurstede, gelet op hun statutaire doelstellingen en feitelijke werkzaamheden, zijn aan te merken als 

belanghebbenden.  

2 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 
 

2.1 Juridisch kader bij intrekken omgevingsvergunning 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  

In welke gevallen een omgevingsvergunning moet (eerste lid) en kan (tweede lid) worden ingetrokken staat in 

artikel 2.33 van de Wabo.  

 

1. Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning in, voor zover:  

 a. (…) 

 b. deze betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, indien door  

   toepassing van artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b, redelijkerwijs niet kan worden bereikt  

   dat de inrichting of het mijnbouwwerk ten minste de voor de inrichting of mijnbouwwerk in aanmerking 

   komende beste beschikbare technieken worden toegepast; 

c. (…) 

d. de inrichting of het mijnbouwwerk ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt en  

   toepassing van artikel 2.31 daarvoor redelijkerwijs geen oplossing biedt; 

e. (…) 

2. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, voor zover: 

a. gedurende drie jaar, dan wel indien de vergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in  

   artikel 2.1, eerste lid, onder a onderscheidenlijk b of g, gedurende 26 weken onderscheidenlijk de in de  

   vergunning bepaalde termijn, geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning; 

b. (…). 

 

 

 
1 Zie uitspraak van ABRvS 26 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2019:2016, r.o. 2.2. 
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Beleidsregels  

Gedeputeerde Staten hebben geen beleid vastgesteld met betrekking tot het intrekken van de 

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, aanhef en onder a van de Wabo. 

 

Jurisprudentie 

Daarnaast is het is vaste rechtspraak2 dat bij de beslissing over de intrekking van een omgevingsvergunning alle in 

aanmerking te nemen belangen moeten worden betrokken en tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Daartoe 

behoren naast de door het bestuursorgaan gestelde belangen, zoals bescherming van de planologische, 

stedenbouwkundige en welstandelijke inzichten, ook de (financiële) belangen van de vergunninghouder. Daarbij 

mag in aanmerking worden genomen of het niet tijdig gebruikmaken van de vergunning aan de vergunninghouder 

is toe te rekenen. De enkele omstandigheid dat de houder van een omgevingsvergunning niet aannemelijk weet 

te maken dat hij deze alsnog binnen korte termijn zal benutten, is voldoende om de intrekking van een 

ongebruikte omgevingsvergunning te rechtvaardigen. 

2.2 Overwegingen bij het besluit 

 
Het verzoek tot intrekken van de omgevingsvergunning 
In het verzoek worden veel standpunten geformuleerd op grond waarvan de omgevingsvergunning van 30 maart 
2017 ingetrokken moet worden. Betreffende standpunten worden hieronder per kopje verkort weergegeven. 
 
1. Voortschrijdend inzicht 

➢ Twijfel of covergisters wel bijdragen aan de energietransitie. 
➢ Landelijk groeit de roep bij topambtenaren tot verkleining van de veestapel want:  

o vermindering van de stikstofuitstoot. 
o vermindering uitstoot fosfaten, ammoniak en CO2. 

➢ Digestaat is geen vervanger voor kunstmest. 
➢ Mest is afval met een afzetprobleem. 
➢ Energiebalans is matig. 
➢ Zeer discutabel om op deze wijze ‘groen’ gas op te wekken. 
➢ Duurzaamheidsetiket is verbleekt: geuroverlast, fijnstof, vervoersbewegingen, affakkelen. 
➢ Geen energiebesparende maatregelen. 

 
2. Wijzigingen 

➢ Covergister is niet langer een lokaal initiatief want: 
o vergroting van de capaciteit. 
o mest en co-producten komen van ver buiten de gemeente/regiogrens waardoor het niet langer 

een lokaal initiatief is en de samenstelling is gewijzigd. 
o toenemende verkeersdruk en risico’s door transport van en naar covergister. 

➢ Welke garanties worden er gegeven door het bedrijf Groene Energie Kromme Rijn en Heuvelrug B.V. dat 
er geen wijzigingen komen ter verbetering van de rentabiliteit voor de initiatiefnemers? 

➢ Door de verwachte druk op de vermindering van de veestapel is het logisch aan te nemen dat lokaal 
minder mest geproduceerd gaat worden; dus het probleem van mestoverschot zal verdwijnen en: 

o waarom nu dan nog investeren in een covergister? 
o er zal een grotere druk ontstaan om co-producten te zoeken en te importeren om de covergister 

te redden. 
 

3. Politieke ommekeer 
➢ Landelijke twijfel omtrent covergisters groeit. 

 
4. Fraude co-producten 

➢ Vraag naar co-producten is groot, prijzen stijgen en daarmee de kans op fraude. 
➢ Biogas komt voornamelijk uit co-producten, vandaar de noodzaak tot vergroting van de capaciteit van de 

covergister. 

 
2 Zie de uitspraken van ABRvS 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3583, r.o. 3.1, ABRvS 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:124, r.o. 
5.1 e.v. en ABRvS 1 juni 2016 ECLI:NL:RVS:2016:1492, r.o. 6.1 e.v. 
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➢ Uit de praktijk volgt dat de gehele keten zeer fraudegevoelig is want: 
o er worden in de restproducten steeds vaker stoffen aangetroffen die daar niet in thuishoren en 

een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. 
o tussenhandelaren en exploitanten gebruiken goedkope co-producten die illegaal zijn en krijgen 

betaald voor het verwerken daarvan. 
o volgens het OM heeft controle bij tweederde van de covergisters milieudelicten aan het licht 

gebracht. 
o er vinden weinig controles van de mest- en afvalstoffen plaats. 
o lokale handhaving heeft niet voldoende capaciteit om actieve controles uit te voeren. 

➢ Op internet zijn eenvoudig berichten te vinden over covergisters in verband met milieudelicten, 
subsidiefraude en andere overtredingen.  

 
5.Ondernemersrisico 

➢ De covergister is nog steeds niet gebouwd, blijkbaar zijn er (grote) problemen om het initiatief sluitend te 
krijgen. 

➢ Alle aannames over het project zijn afkomstig van een adviesbureau uit Varsseveld dat is betrokken bij 
de realisatie van dit project; dus de slager keurt zijn eigen vlees en er heeft geen objectieve toetsing 
plaatsgevonden. 

➢ In Varsseveld is een bedrijf ten onder gegaan aan zijn eigen liquiditeitsproblemen; de initiatiefnemers 
konden na meer dan 10 jaar de financiering niet rond krijgen, waarom zou het initiatief hier wel lukken? 

➢ Wie draagt het risico als het initiatief niet van de grond komt; de gemeente of initiatiefnemers? 
o welke garantie krijgt de gemeente dat de initiatiefnemers in dat geval garant staan voor de 

afbraak en het opruimen van de covergister? 
o welke garantie krijgt de gemeente dat de covergister niet in handen komt van derden 

(onbekende partijen)? 
➢ De roep om minder intensieve veeteelt wordt steeds luider, dat maakt dat de het voor de initiatiefnemers 

steeds moeilijker word de businesscase rond te krijgen met allerlei mogelijke gevolgen zoals de verkoop 
van de covergister aan externe partijen. 

➢ Er is geen gedegen draagvlak. 
➢ Tijden zijn veranderd, tijd voor heroverweging. 

    
 
Beoordeling  
 
Relevante feiten 

Op 19 juli 2016 is er een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen op grond van de door Groene Energie Krommerijn 

en Heuvelrug B.V. ingediende aanmeldingsnotitie. Uit dit besluit volgt dat er geen milieueffectrapport moet 

worden gemaakt. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit welke tegelijkertijd met de aanvraag 

om een omgevingsvergunning voor de oprichting van een covergistingsinstallatie moet worden ingediend. 

 

Op 26 januari 2017 is het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Op het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend door 

OMVR Advocaten (namens een reclamant) en door Vereniging Natuur en Milieu IVN-afdeling Wijk bij Duurstede. 

 

Op 7 februari 2017 is er een inloopavond georganiseerd door gemeente Wijk bij Duurstede in het dorpshuis te 

Cothen naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit. Er zijn die avond slechts twee bezoekers 

geweest waaronder reclamant en zijn familielid.  

 

Op 30 maart 2017 is de definitieve omgevingsvergunning ter inzage gelegd.  

 

Op 16 mei 2017 stelt OMVR Advocaten namens reclamant beroep in bij rechtbank Midden-Nederland tegen de 

verleende omgevingsvergunning van 30 maart 2017. 

 

Op 26 september 2017 laat de rechtbank Midden-Nederland weten dat reclamant het beroep heeft ingetrokken en 

dat daarmee de procedure is beëindigd. Daarmee is de verleende omgevingsvergunning van 30 maart 2017 

onherroepelijk geworden.  
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Op 26 april 2019 is er een actualiseringsonderzoek naar de verleende omgevingsvergunning van 30 maart 2017 

uitgevoerd. De aanleiding voor dit onderzoek was de wijziging van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 

(LAP3). Op grond van dit actualiseringsonderzoek is geconcludeerd dat de minimumstandaarden voor verwerking 

van afval genoemd in de relevante sectorplannen niet zijn gewijzigd en dat omgevingsvergunning niet hoeft te 

worden geactualiseerd.  

 

Op 15 juli 2021 is naar aanleiding van het verzoek tot intrekking een bijeenkomst georganiseerd tussen Groene 

Energie kromme Rijn en Heuvelrug B.V., de provincie Utrecht, de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en het 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Tijdens deze bijeenkomst zijn ‘feiten’ verzameld welke nodig zijn om 

een zorgvuldige belangenafweging te kunnen maken inzake het verzoek tot intrekking van de 

omgevingsvergunning. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.  

  

Op 31 augustus 2021 heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht de financiële stukken (o.a. bankafschriften, 

facturen en jaarrekeningen) en onderliggende contracten van het project kunnen inzien. Dit naar aanleiding van 

de bijeenkomst van 15 juli 2021.  
 
Verzoek tot intrekking 
 
Algemeen 

In het verzoek tot intrekking zijn veel standpunten naar voren gebracht ten aanzien van de wenselijkheid tot 

oprichting van een covergistingsinstallatie. Onze overwegingen met betrekking tot deze standpunten volgt 

hieronder. 
 
1. Voortschrijdend inzicht 

Een aanzienlijk deel van de standpunten betreft voornamelijk persoonlijke inzichten en vooronderstellingen van de 

verzoekers en vallen buiten de reikwijdte van het wettelijke beoordelingskader als bedoeld in artikel 2.10 

(bouwen), artikel 2.12 (strijdigheid met bestemmingsplan) en artikel 2.14 (milieu) van de Wabo. Voor zover 

betreffende standpunten wel binnen de reikwijdte van het wettelijke beoordelingskader vallen, hadden verzoekers 

deze als zienswijzen kunnen indienen tegen het ontwerpbesluit. Het betreft in dit geval de standpunten (aspecten) 

inzake emissies zoals geur, fijn stof, verkeersbewegingen, affakkelen, energie, etc. Al deze aspecten zijn reeds 

beoordeeld in kader van de verleende omgevingsvergunning van 30 maart 2017 en kunnen in het kader van dit 

intrekkingsverzoek op grond van artikel 2.33, tweede lid, aanhef en onder a van de Wabo niet opnieuw aan de 

orde worden gesteld en beoordeeld. In dat geval is er sprake van een ‘herkansing’ van de 

rechtsbeschermingsprocedure, want een reeds onherroepelijke omgevingsvergunning wordt op deze wijze 

opnieuw onderworpen aan een herbeoordeling.  
 
2. Wijzigingen 

Voor wat betreft de standpunten inzake de vergroting van de capaciteit van de covergister (zie ook verder onder 

punt 4. Fraude co-producten), de menuwijziging, en verkeersbewegingen; een en ander is reeds beoordeeld in het 

kader van de verleende omgevingsvergunning van 30 maart 2017 en de verleende omgevingsvergunning van 28 

augustus 2018 (milieuneutrale wijziging vanwege de menuwijziging). Verzoekers hadden destijds de gelegenheid 

hiertegen zienswijzen dan wel bezwaar in te dienen en betreffende standpunten kunnen in dit intrekkingsverzoek 

niet opnieuw aan de orde worden gesteld en beoordeeld.  

 

De herkomst van mest is vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen te overwegen aspect bij de beoordeling van een 

aanvraag om een omgevingsvergunning. Dat geldt ook voor de herkomst van de co-producten. Wel moeten co-

producten vermeld zijn in bijlage Aa behorend bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Dit is 

vastgelegd in de omgevingsvergunning van 28 augustus 2018. 

 

Voor wat betreft eventuele toekomstige veranderingen aan de covergistingsinstallatie, deze veranderingen worden 

in dat geval getoetst aan de dan geldende wettelijke beoordelingskaders en zijn geen reden om de 

onherroepelijke omgevingsvergunning van 30 maart 2017 in te trekken.  
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Voor wat betreft de standpunten inzake de vermindering van de veestapel en de vermindering van de 

mestproductie, dit betreffen persoonlijke inzichten/meningen van de verzoekers en vallen buiten de reikwijdte van 

de wettelijke beoordelingskaders en zijn geen reden om de onherroepelijke omgevingsvergunning van 30 maart 

2017 in te trekken. 

 

3. Politieke ommekeer 

De landelijke groeiende twijfel omtrent covergisters valt buiten de reikwijdte van de wettelijk beoordelingskaders 

en is geen reden om de onherroepelijke omgevingsvergunning van 30 maart 2017 in te trekken. 
 
4. Fraude co-producten 

Hier wordt door de verzoekers gesteld dat biogas voornamelijk afkomstig is uit co-producten en dat daarom de 

capaciteit3 van de inrichting met covergisting en digestaatverwerking is vergroot. Er is overigens geen sprake van 

omvorming naar een covergistingsproces, er is destijds namelijk een omgevingsvergunning gevraagd voor de 

oprichting van een inrichting met covergisting en digestaatverwerking. De vergroting van deze capaciteit is 

vergund met de omgevingsvergunning van 30 maart 2017 welke nu onherroepelijk is. Ook hier geldt dat 

verzoekers destijds tegen het ontwerpbesluit voor wat betreft het onderdeel vergroting van de capaciteit 

zienswijzen hadden kunnen indienen. Het betreffend standpunt kan, gelet op de onherroepelijke 

omgevingsvergunning van 30 maart 2017, in dit intrekkingsverzoek niet opnieuw aan de orde worden gesteld en 

beoordeeld.  
 

Daarnaast stellen de verzoekers dat de gehele keten met betrekking tot co-producten zeer fraudegevoelig is en 

onder andere dat handhaving tekortschiet vanwege het ontbreken van capaciteit op lokaal niveau. Gedeputeerde 

Staten hebben met betrekking tot inrichtingen waarvoor zij bevoegd gezag zijn de “Beleidsregel wet Bibob 

provincie Utrecht”4 vastgesteld. Bij de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de 

oprichting van een covergistingsinstallatie is tevens een beoordeling op grond van de Wet Bibob uitgevoerd en is 

advies aan het landelijk Bureau Bibob gevraagd. Op grond van dit advies was er geen aanleiding om de gevraagde 

omgevingsvergunning te weigeren. Ook hier geldt dat verzoekers destijds tegen het ontwerpbesluit voor wat 

betreft de beoordeling op grond van de Wet Bibob zienswijzen hadden kunnen indienen. Het algemeen 

geformuleerde standpunt met betrekking tot de fraudegevoeligheid van de gehele keten kan, gelet op de 

onherroepelijke omgevingsvergunning van 30 maart 2017, in dit intrekkingsverzoek niet opnieuw aan de orde 

worden gesteld en beoordeeld.  

 

Vervolgens stellen de verzoekers dat handhaving op lokaal niveau onvoldoende capaciteit heeft om actieve 

controles uit te voeren met alle fraudeproblemen van dien. De inrichting is opgenomen in het controleschema van 

de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en wordt minimaal een keer per jaar gecontroleerd of zoveel vaker als 

nodig is. Tegen eventuele overtredingen wordt overeenkomstig de Landelijke handhavingsstrategie opgetreden. 

Het standpunt van de verzoekers, namelijk de veronderstelde onvoldoende capaciteit op lokaal niveau, is geen 

reden om de omgevingsvergunning van 30 maart 2017 in te trekken.  
 
5.Ondernemersrisico 

De verzoekers stellen hier dat er (grote) problemen zijn om het initiatief sluitend te krijgen onder andere ten 

gevolge van de oplopende kosten van de co-producten. Ter vergelijking verwijzen de verzoekers naar een initiatief 

in Varsseveld waar men de financiering ook niet rond heeft kunnen krijgen en dat geeft volgens hen geen 

vertrouwen in de toekomst. Verzoekers stellen vervolgens dat alle aannames afkomstig zijn van een adviesbureau 

in Varsseveld dat betrokken is bij het project en dat die aannames niet objectief zijn getoetst. Verzoekers geven 

niet aan wat dan moet worden verstaan onder een dergelijke objectieve toetsing. Het is immers gebruikelijk dat 

initiatiefnemers van een project veelal een adviesbureau in de hand nemen voor het opstellen en het indienen van 

 
3 Voor de vergroting van de capaciteit was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Oorspronkelijk was 36.000 ton op grond van de 
planregels in het bestemmingsplan toegestaan. Deze capaciteit is door middel van de VVGB verhoogd naar 90.000 ton, zie hoofdstuk 13 
van de onherroepelijke omgevingsvergunning van 30 maart 2017. 
4 Ten tijde van de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de oprichting inrichting met covergisting en 
digestaatverwerking was betreffende beleidsregel van kracht. Op 15 december 2020 is deze vervangen door de “Beleidsregel wet Bibob 
provincie Utrecht 2021”.  
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een aanvraag om een omgevingsvergunning. De beoordeling van een aanvraag op volledigheid en juistheid aan 

de hand van wettelijke beoordelingscriteria geschiedt door het bevoegd gezag. Ook hier geldt dat verzoekers met 

de betrekking tot dit standpunt zienswijzen hadden kunnen indienen tegen het ontwerpbesluit. Het betreffende 

standpunt kan, gelet op de onherroepelijke omgevingsvergunning van 30 maart 2017, in dit intrekkingsverzoek 

niet opnieuw aan de orde worden gesteld en beoordeeld.  

 

Daarnaast vragen verzoekers zich af welke garanties de gemeente krijgt dat de inrichting niet in handen komt van 

derden omdat het initiatief niet van de grond komt. Het is toegestaan de omgevingsvergunning over te dragen 

aan een derde, daarin voorziet artikel 2.25 van de Wabo. In dat geval moet de aanvrager/vergunninghouder de 

overdracht wel een maand van tevoren melden aan het bevoegd gezag. Gezien dit artikel ishet ontbreken van een 

garantie dat de omgevingsvergunning kan worden overgedragen aan een derde geen reden om de 

omgevingsvergunning van 30 maart 2017 in te trekken.  

Tot slot stellen de verzoekers dat de roep om minder intensieve veeteelt steeds luider wordt en dat gelet op deze 

ontwikkelingen er geen sprake is van een gedegen draagvlak bij direct omwonenden en belangenorganisaties. 

Kortom, het is volgens de verzoekers tijd voor een heroverweging. Deze standpunten betreffen persoonlijke 

inzichten/meningen van de verzoekers en vallen buiten de reikwijdte van de wettelijke beoordelingskaders en is 

geen reden om de onherroepelijke omgevingsvergunning van 30 maart 2017 in te trekken. 
 

Tussenconclusie beoordeling verzoek tot intrekking 

Veel van de naar voren gebrachte standpunten (zoals politieke en maatschappelijke ontwikkelingen) in het 

verzoek tot intrekking vallen buiten de reikwijdte van de wettelijke beoordelingskaders op grond waarvan een 

aanvraag om omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen, strijdigheid met bestemmingsplan en milieu 

beoordeeld moet worden. Deze standpunten kunnen daarom niet als grondslag dienen voor de beoordeling en 

belangenafweging inzake het onderhavige verzoek tot intrekking van de reeds onherroepelijke 

omgevingsvergunning van 30 maart 2017.  

 

Voor wat betreft de standpunten (zoals geur, verkeersbewegingen, fijn stof, affakkelen, energie, vergroting van de 

capaciteit, etc.) die wel binnen de reikwijdte van de wettelijke beoordelingskaders vallen, geldt dat verzoekers 

destijds tegen het ontwerpbesluit voor wat betreft deze standpunten van de gelegenheid gebruik hadden kunnen 

maken om zienswijzen in te dienen dan wel beroep in te stellen. Als gezegd is de omgevingsvergunning van 30 

maart 2017 onherroepelijk en is het niet mogelijk om via een verzoek tot intrekking alsnog een mogelijkheid te 

creëren om de reeds onherroepelijke omgevingsvergunning te onderwerpen aan een integrale herbeoordeling. In 

dat geval is sprake van een herkansing van de rechtsbeschermingsprocedure.  

 

De overige standpunten betreffen vragen, meningen of betreffen niet nader onderbouwde vooronderstellingen. 

Betreffende standpunten kunnen reeds daarom niet worden betrokken in de beoordeling en belangenafweging 

inzake het onderhavige verzoek tot intrekking van de reeds onherroepelijke omgevingsvergunning van 30 maart 

2017.  
 

Milieu en bouwen 

Gelet op de vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet bij de beslissing 

over de intrekking van een omgevingsvergunning alle in aanmerking te nemen belangen worden betrokken 

waaronder ook milieu en bouwen.  

 

In het verzoek tot intrekking wordt verzocht gebruik te maken van onze bevoegdheid om de 

omgevingsvergunning van 30 maart 2017 in te trekken op grond van artikel 2.33, tweed lid, aanhef en onder a 

van de Wabo. Los van deze intrekkingsgrond worden er nog twee andere intrekkingsgronden genoemd in het 

eerste lid, onder b en d van artikel 2.33 van de Wabo. Het betreft hier overigens een verplichting voor het 

bevoegd gezag om de omgevingsvergunning in te trekken wanneer sprake is van de daarin genoemde gevallen.  
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Op grond van artikel 2.33, eerste lid en onder b van de Wabo is het intrekken van de omgevingsvergunning 

verplicht als door wijziging van de vergunningvoorschriften niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste 

de beste beschikbare technieken worden toegepast. Bij de beslissing op de aanvraag om een 

omgevingsvergunning moet het bevoegd gezag op grond van artikel 2.14, eerste lid, onder c, ten eerste van de 

Wabo in acht nemen dat de voor de inrichting in aanmerking beste beschikbare technieken worden toegepast. 

 

Daarnaast is op grond van artikel 2.33, eerste lid en onder d van de Wabo het intrekken van de 

omgevingsvergunning verplicht als de inrichting ontoelaatbare gevolgen voor het milieu veroorzaakt en wijziging 

van de voorschriften op grond van artikel 2.31, eerste lid van de Wabo daarvoor redelijkerwijs geen oplossing 

biedt. 
 

De gevallen genoemd in artikel 2.33, eerste lid onder b en d van de Wabo doen zich hier niet voor en worden 

overigens ook niet gesteld door de verzoekers in het verzoek tot intrekking. Bij de beslissing op de aanvraag om 

een omgevingsvergunning zijn de beste beschikbare technieken toegepast. Op 26 april 2019 is een 

actualiseringsonderzoek naar de verleende omgevingsvergunning van 30 maart 2017 uitgevoerd. De aanleiding 

voor dit onderzoek was de wijziging het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). Op grond van dit 

actualiseringsonderzoek is geconcludeerd dat de minimumstandaarden voor verwerking van afval genoemd in de 

relevante sectorplannen niet zijn gewijzigd en dat omgevingsvergunning van 30 maart 2017 niet hoeft te worden 

geactualiseerd voor de verwerking van afvalstoffen.  
 
Vanwege de onlosmakelijke samenhang tussen het onderdeel milieu en het onderdeel bouwen volgt dat er geen 
aanleiding is om de onherroepelijke omgevingsvergunning van 30 maart 2017 inzake het onderdeel bouwen in 
trekken. Gelet op het bovenstaande is er voor ons geen aanleiding om gebruik te maken van onze discretionaire 
bevoegdheid om de onherroepelijke omgevingsvergunning van 30 maart 2017 in trekken. Wij zijn van mening dat 
omgevingsvergunning op dit punt actueel is. 
 
Tussenconclusie beoordeling milieu 
De onherroepelijke omgevingsvergunning van 30 maart 2017 voldoet aan de beste beschikbare technieken. Er is 

vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen grond om de omgevingsvergunning in te trekken.  
 
Ruimtelijke ordening 
Gelet op de vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moeten bij de 
beslissing over de intrekking van een omgevingsvergunning alle in aanmerking te nemen belangen worden 
betrokken waaronder ook de bescherming van de planologische inzichten. 
 
Gelet op het vigerende bestemmingsplan (zie www.ruimtelijkeplannen.nl)  zijn er geen ruimtelijke ontwikkelingen 
op grond waarvan de onherroepelijke omgevingsvergunning van 30 maart 2017 zou moeten worden ingetrokken. 
 
Belangen initiatiefnemers 

Het is vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat bij de beslissing over de 

intrekking van een omgevingsvergunning alle in aanmerking te nemen belangen moeten worden betrokken 

waaronder ook de (financiële) belangen van de vergunninghouder. Daarbij mag in aanmerking worden genomen 

of het niet tijdig gebruikmaken van de vergunning aan de vergunninghouder is toe te rekenen.  

 

Om volledig inzicht te krijgen in de belangen van de initiatiefnemers is op 15 juli 2021 een bijeenkomst 

georganiseerd waarin de initiatiefnemers (aandeelhouders van Groene Energie kromme Rijn en Heuvelrug B.V.) in 

de gelegenheid werden gesteld om toe te lichten waarom de oprichting van de vergunde covergistingsinstallatie 

vertraging heeft opgelopen. De bedoeling van deze bijeenkomst was om relevante feiten te verzamelen in het 

kader van zorgvuldige belangenafweging inzake het verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning van 30 

maart 2017.  
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De initiatiefnemers hebben aangegeven dat nadat de omgevingsvergunning van 30 maart 2017 was verleend er 

afspraken zijn gemaakt met een investeerder over de bouw van de covergistingsinstallatie. Deze investeerder 

beschikte over de noodzakelijke technische kennis. In januari 2020 strandde onverwacht de samenwerking en 

moest terstond een nieuwe investeerder worden gezocht. De initiatiefnemers benadrukken dat als deze 

gebeurtenis niet was voorgevallen, de covergistingsinstallatie reeds in bedrijf zou zijn. 

 

In maart 2020 is een nieuwe investeerder gevonden en konden de plannen verder worden uitgewerkt Inmiddels 

zijn alle noodzakelijke contracten afgesloten en is begonnen met de bouw van de covergistingsinstallatie. 

Overigens zijn in 2020 en 2021 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals de ontsluiting van het perceel 

door middel van een puinverharde toegangsweg, het afplaggen van bouwvlak en sonderingsonderzoeken. Op 31 

maart 2021 zijn de constructieberekeningen ingediend bij het bevoegd gezag en op 5 juli 2021 is de start van de 

bouwwerkzaamheden gemeld bij het bevoegd gezag. De initiatiefnemers verwachten dat de 

covergistingsinstallatie in het derde kwartaal van 2022 in bedrijf kan worden genomen.  

 

Voor dit project hebben de initiatiefnemers SDE-subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame energieproductie) 

aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO heeft de gevraagde SDE-subsidie 

verleend. Over de SDE-subsidie vindt regelmatig overleg plaats met de RVO. Beoordeeld moet worden of de 

planning zoals opgenomen in de SDE-beschikking nog haalbaar is. Mocht dit niet het geval zijn dan zal een nieuwe 

aanvraag ingediend moeten worden. RVO zou reeds aan de initiatiefnemers (mondeling) hebben toegezegd dat 

het opnieuw verlenen van de SDE-subsidie geen probleem is. De beoordeling of een nieuwe aanvraag nodig is zal 

in oktober 2021 plaatsvinden. 

 

Vanwege het project zijn de initiatiefnemers financiële verplichtingen aangegaan ten bedrage van 3 miljoen euro. 

Het betreft financiële verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de nieuwe investeerder en de 

aannemer die het casco bouwt (hallen en kelders). In totaal is bijna 1,5 miljoen euro uitgegeven/gefinancierd. 

Volgens de initiatiefnemers heeft de investeerder ook substantiële kosten gemaakt, maar ze weten niet hoeveel 

deze kosten bedragen. 

 

Op 31 augustus 2021 heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht de financiële stukken (o.a. bankafschriften, 

facturen en jaarrekeningen) en onderliggende contracten van het project kunnen inzien. Dit naar aanleiding van 

de bijeenkomst van 15 juli 2021. Er is vastgesteld dat Groene Energie kromme Rijn en Heuvelrug B.V. inmiddels 

750.000 euro aan facturen ten behoeve van het project heeft voldaan. Daarnaast hebben initiatiefnemers ook op 

persoonlijke titel financieel bijgedragen aan het project, het betreft onder andere uitgaven inzake de aankoop van 

het perceel waar de covergistingsinstallatie wordt gebouwd. De initiatiefnemers hebben een zwaarwegend 

financieel belang bij de voltooiing van de covergistingsinstallatie.    
 

Tussenconclusie beoordeling belangen initiatiefnemers 

De initiatiefnemers hebben aannemelijk gemaakt dat de oorzaak van de vertraging niet aan hen is toe te rekenen. 

Inmiddels is er een nieuwe investeerder gevonden en is begonnen met het bouwen van de covergistingsinstallatie. 

Ook hebben de initiatiefnemers SDE-subsidie aangevraagd bij het RVO. Het RVO heeft de SDE-subsidie verleend. 

Daarnaast hebben de initiatiefnemers een zwaarwegend financieel belang bij de voltooiing van de 

covergistingsinstallatie. Gelet hierop is er voor ons geen aanleiding om gebruikt te maken van onze discretionaire 

bevoegdheid om de onherroepelijke omgevingsvergunning van 30 maart 2017 in trekken.  

2.3 Conclusie 

Gelet op de bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat er geen gronden aanwezig zijn om gebruik te 

maken van onze discretionaire bevoegdheid om de onherroepelijke omgevingsvergunning van 30 maart 2017 in te 

trekken op grond van artikel 2.33, tweede lid, aanhef en onder a van de Wabo.  

 

Bijlage: Intrekkingsverzoek Van Hoof Advies, kenmerk 2136WD1, ingekomen op 14 mei 2021. 
 


