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; beantwoording schriftelijke vragen over biovergister Holwerd

Geachte heer/mevrouw.

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen 
op 13 oktober 2022, beantwoorden wij als volgt.

Inleiding:
Onlangs stond er een artikel in het Friesch Dagblad over de aanpak van de provincie Fryslân 
rondom de biovergister van GreenCreate in Holwerd. Volgens het artikel heeft de provincie in 
mei 2021 de vergunning afgewezen. De eigenaar kwam zelf met voorstellen om de stikstof- 
uitstoot binnen wettelijke grenzen te brengen. De provincie heeft daarom een positieve wei
gering afgegeven in afwachting van een vergunning.

Handhavingsverzoeken van Mobilisation for the Environment (MOB) zijn door de provincie 
afgewezen. MOB heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Over vier weken krijgen Gedeputeerde 
Staten een advies over het bezwaar.

D66, GrienLinks, SP en Partij voor de Dieren maken zich zorgen om het vergunningenbeleid 
van de provincie. Wij waarderen het als partijen proactief meedenken in het traject. Maar 
gezien de huidige discours en de teleurstellende resultaten van innovaties die stikstof uitstoot 
zouden moeten verminderen, vinden wij dat er veel risico wordt genomen door de provincie. 
Wij stellen daarom de volgende vragen.
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Reactie op inleiding:
Omdat in het krantenbericht de feitenweergave niet geheel juist is, geven wij, alvorens wij 
ingaan op de vragen, een kort feitenoverzicht. Op 14 maart 2022 heeft MOB een handha- 
vingsverzoek ingediend voor de biovergister van Bio Energie in Holwerd. Op dat moment 
was een aanvraag van Bio Energie om een positieve weigering al in behandeling. Naar aan
leiding van handhavingscontroles en emissiemetingen die het bedrijf heeft laten uitvoeren, 
bleek dat de emissie hoger was dan berekend. Dat betekent dat geen positieve weigering 
kon worden verleend. Voor de uitstoot van stikstof had het bedrijf geen vergunning. Omdat 
dit een overtreding is, is aan de hand van de Landelijke Handhavingsstrategie bepaald welke 
actie genomen moest worden. Op basis daarvan is een waarschuwing gegeven. Omdat een 
waarschuwing geen formeel besluit is, is het handhavingsverzoek afgewezen. Na het ver
strijken van de termijn in de waarschuwing wordt een nieuwe controle uitgevoerd. Aan de 
hand van deze controle zal worden beoordeeld of nadere handhavingsstappen nodig zijn.

Vraag 1:
Er is veel onzekerheid over de effectiviteit van innovaties die stikstofuitstoot zouden vermin
deren. Het college heeft daarom ook het vergunningentraject bij stalvloeren voorlopig ge
stopt. Welke argumenten ziet het college om de bestaande illegale situatie bij de biovergister 
te laten bestaan, terwijl de vergunbaarheid onzeker is omdat de effectiviteit van de innovaties 
niet is aangetoond?

Antwoord vraag 1:
Het verlenen van nieuwe stikstofvergunningen ligt op dit moment stil tot 1 januari 2023. Dit 
naar aanleiding van problemen bij een beperkt aantal stalsystemen en een nieuwe release 
van AERIUS. In de huidige vergunningaanvraag wordt (logischenA/ijs) geen gebruik gemaakt 
van die stalsystemen. Voor de emissiereducerende technieken die in de aanvraag van Bio 
Energie worden gebruikt, gelden geen standaard emissiefactoren, zoals deze gelden voor 
stalsystemen. Dat betekent dat in de aanvraag onderbouwd moet worden dat de gebruikte 
technieken de beloofde emissiereductie halen. Pas als zeker is dat er geen significante ef
fecten ontstaan voor Natura 2000-gebieden, zal een vergunning verleend kunnen worden.

Met de waarschuwing is aangesloten bij de Landelijke Handhavingsstrategie. Verdere hand
havingsstappen zijn daarmee niet uitgesloten.

Vraag 2:
Kan het college een tijdlijn geven van het handhavingsverzoek van de MOB en het besluit 
van afwijzing van het college van GS tot en met het bezwaar van de MOB tegen het besluit 
van GS?

Antwoord vraag 2:
Op 14 maart 2022 heeft MOB (en Dorpsbelang Holwerd) een handhavingsverzoek gedaan 
voor de biovergister. Op dat moment liep al een aanvraag voor een positieve weigering. 
Daarmee wordt het college gevraagd om te verklaren dat het bedrijf geen vergunningplicht 
heeft, omdat het geen toename in heeft stikstofdepositie door bijvoorbeeld gebruik te maken 
van intern salderend

^ Bij intern salderen wordt de beoogde situatie vergeleken met de referentiesituatie van het bedrijf 
Deze referentiesituatie kan zijn een natuurvergunning, een verleende omgevingsvergunning milieu of 
bij gebreke daarvan een andere milieutoestemming van voor de datum waarop de relevante natuur-
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Als er geen sprake is van een toename van stikstof ten opzichte van de 
referentiesituatie, is sprake van intern salderen en wordt dit door ons bevestigd in een posi
tieve weigering.

Op 1 april 2022 heeft een toezichthouder van de FUMO een controle uitgevoerd.

Op 2 juni 2022 heeft het bedrijf stikstofmetingen uit laten voeren. Toezichthouders van de 
FUMO zijn bij die meting aanwezig geweest. Uit de controles en de metingen bleek dat de 
uitstoot van ammoniak hoger was dan vooraf berekend. Dit betekent dat het project niet uit
gevoerd kon worden middels intern salderen en kon de aangevraagde positieve weigering 
niet verleend worden. Vanaf dat moment was er sprake van een vergunningplichtige stuatie. 
Omdat deze vergunning er tot op heden niet is, was op dat moment duidelijk dat er sprake 
was van een overtreding.

Op 13 juni 2022 is een waarschuwing gestuurd naar Bio Energie met een hersteltermijn van 
4 maanden. Met die termijn heeft Bio Energie genoeg tijd gekregen om technische aanpas
singen door te rekenen en toe te passen en eventueel stikstofrechten aan te kopen en een 
ontvankelijke aanvraag op grond van de Wet natuurbescherming in te dienen. Tegelijk is een 
brief gestuurd naar MOB waarin wij aangaven dat wij een waarschuwing hebben gestuurd. 
Een waarschuwing is geen besluit. Dat betekent dat wij om formele redenen het voornemen 
hadden om het handhavingsverzoek af te wijzen. In deze brief hebben wij aangegeven dat 
wij wel zouden handhaven als de overtreding voortduurt na de hersteltermijn van vier maan
den.

Na een zienswijze van de MOB hebben wij op 1 juli 2022 het definitieve besluit genomen en 
het handhavingsverzoek afgewezen. Daarna heeft Bio Energie (ook op basis van de voorlo
pige resultaten van de metingen) besloten om de aanvraag voor een positieve weigering te 
wijzigen in een aanvraag voor een natuurvergunning. Daarbij wil Bio Energie gebruik maken 
van emissie reducerende technieken en extern salderen. De aanvraag is momenteel in be
handeling.

Op 26 juli 2022 heeft MOB bezwaar ingediend tegen de afwijzing van het handhavingsver
zoek.

Vraag 3:
In hoeverre wordt de stikstofuitstoot bij de biovergister gemeten?

Antwoord vraag 3:
Na de voorlopige emissiemeting afgelopen zomer zijn er geen metingen meer uitgevoerd.

Vraag 4:
Indien dit wordt gemeten, kan het college informatie delen over hoeveel stikstof er uitgesto
ten mag worden en hoeveel erde afgelopen vijfjaar (gemiddeld) werd uitgestoten door de 
biovergister?

gebieden zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Als de voorgenomen verandering van het bedrijf 
er niet leidt tot een toename in stikstofdepositie, is er sprake van intern salderen en is geen natuurver
gunning nodig.
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Antwoord vraag 4;
De informatie over de hoeveelheid stikstof die de afgelopen vijf jaar werd uitgestoten is niet 
beschikbaar. Hoeveel stikstof uiteindelijk uitgestoten zou mogen worden, hangt af van hoe
veel rechten er aangekocht worden. Wel merken wij op dat de installatie de afgelopen meer
dere jaren niet of niet volledig in werking is geweest. De feitelijke uitstoot van de afgelopen 
vijfjaar is daardoor niet terug te halen.

Vraag 5:
Kan het college aangeven hoeveel stikstofreductie zij verwachten dat zal plaatsvinden door 
de voorgestelde innovaties bij de biovergister? En hoe en in welke frequentie wordt dit na de 
vergunningverlening gehandhaafd?

Antwoord vraag 5:
De verwachting is dat een groot gedeelte van de uitstoot door de innoverende technieken 
zou kunnen worden beperkt. Voor het overige dienen de effecten van die emissie ongedaan 
gemaakt te worden door extern te salderen.^ Als onzekerheid blijkt over de emissiereduce- 
rende technieken zullen monitoringsvoorschriften opgenomen worden. Hierop zal regulier 
toezicht worden gehouden.

Vraag 6:
Welke uitgangspunten hanteert het college bij het afgeven van positieve weigeringen in het 
vergunningentraject?

Antwoord vraag 6:
Een positieve weigering wordt alleen afgegeven als zeker is dat (de wijziging van) het project 
niet leidt tot extra stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden (meer dan 
0,00 mol/hectare). Voor de uitgangspunten bij het intern salderen wordt voor het overige 
verwezen naar onze beantwoording van vraag 2.

Vraag 7:
Op welke termijn komt het college met het Aanvalsplan Groen Gas om de vele problemen 
rond mestvergisters te tackelen? Worden daarin ook de kaders en voorwaarden verder uit
gewerkt waarbinnen biovergisting duurzaam mogelijk is?

Antwoord vraag 7:
De werkgroep groen gas heeft afgelopen zomer het Groen Gas Manifest aangeboden aan 
gedeputeerde Sietske Poepjes. Op de 1® Friese Energiedag, 29 september j.l., is dit Groen 
Gas Manifest gepresenteerd aan een brede groep deelnemers. Het rapport en bijbehorende 
infographic staan sindsdien ook op de provinciale website: Opwekking van energie: biogas 
en groen gas I Frvslan

2 Bij extern salderen wordt een nieuw project mogelijk gemaakt door andere projecten (gedeeltelijk) te 
stoppen. Het nieuwe project (de saldonemer) mag daarbij maximaal 70 procent van de stikstofemissie 
van het oude project (de saldogever) gebruiken.
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Het Groen Gas Manifest legt de focus specifiek op mono-mestvergisting, en geeft aan dat 
Fryslân hiervoor een grote potentie heeft. Verder worden enkele actielijnen benoemd, die 
verder uitgewerkt gaan worden met de samenwerkingspartners in de Regionale Energiestra
tegie (RES 2.0).

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
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