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Vragen van het statenlid de heren Van Haperen en Van Hertum (Partij van de Arbeid) ingevolge 
artikel 44 reglement van orde

 
AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2017 nummer 213. 
 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het 
reglement van orde inzake grootschalige 
mestverwerking in Rilland  

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 12 oktober 2017)  

1. Heeft het college kennis genomen van 
de mogelijke vestiging van een 
grootschalige mestverwerking bij 
Rilland? 
 

1. Ja, maar uitsluitend via de kennisgeving 
van de subsidieverstrekking door het rijk. 
Er is op dit moment geen 
vergunningaanvraag bij de provincie 
ingediend. 
 

2.  Kan het college Provinciale Staten 
informeren over de beoogde locatie? 
Is alleen de oorspronkelijke locatie van 
de Groene Poort aan de 
Bathpolderweg in beeld of wordt ook 
nog aan andere locaties gedacht? 
 

2. We hebben geen signalen over andere 
locaties dan het reeds vergunde initiatief 
van de Groene Poort ontvangen.  
 

3. Kan het college Provinciale Staten 
informeren over de 
vergunningsituatie? Welke 
vergunningen zijn er door provincie, 
gemeente en waterschap tot nu toe 
verleend voor de oorspronkelijke bio-
ethanolen vergistingsinstallatie van de 
Groene Poort en welke zijn er vereist 
voor een grootschalige mestvergisting 
van 200.000 ton? Welke aanvullende 
vergunningen zijn er eventueel nog 
nodig en wil het college daarbij 
specifiek ingaan op de benodigde 
vergunningen in de sfeer van de Wet 
Milieubeheer en de Meststoffenwet en 
de vergunningen benodigd voor de 
lozing van het zogenaamde digestaat? 
Zijn de reeds verleende vergunningen 
locatiegebonden? 
 

3. Over de huidige vergunningsituatie voor 
het oorspronkelijke initiatief kan het 
volgende worden meegedeeld. 
Er is een omgevingsvergunning milieu in 
2010 verleend voor een co-vergister voor 
maximaal 165.000 ton/jaar en voor een 
industriële vergister met diezelfde 
hoeveelheid. 
De gemeente Reimerswaal heeft in 2011 
een bouwvergunning verleend.  
De provincie heeft destijds besloten dat 
geen vergunning van de 
Natuurbeschermingswet 1998 nodig was. 
In de tussenliggende periode van 7 jaar is 
het wettelijk kader op dit punt aanzienlijk 
gewijzigd. Op 1 juli 2015 is de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in 
werking getreden en op 1 januari 2017 
heeft de Wet natuurbescherming (Wnb) 
zijn intrede gedaan. Voor het nieuwe 
initiatief is het noodzakelijk dat een toetsing 
plaatsvindt op grond van het huidige 
wettelijk kader (Wnb). Uit deze toetsing zal 
blijken welke aanvullende vergunningen en 
of ontheffingen nodig zijn.  
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Het digestaat wordt in de vergunde situatie 
niet geloosd. Het vrijkomende afvalwater 
wordt na zuivering in de eigen 
zuiveringsinstallatie geloosd. De 
steekvaste digestaat van de (co)-
vergistingsinstallatie mag worden 
ondergewerkt op landbouwgronden indien 
het voldoet aan de eisen uit de 
meststoffenwetgeving. 
Deze wetgeving stelt regels voor de afzet 
van het digestaat. Het innemen van 
organische reststromen is limitatief 
vastgelegd in de vergunning. 
De verleende vergunningen zijn verstrekt 
voor het oprichten en inwerking hebben 
van installaties binnen de inrichting van de 
Groene Poort en zijn locatie gebonden. 
Indien de nieuwe initiatieven afwijken van 
hetgeen vergund is, zal een aanvraag 
hiertoe beoordeeld worden door toetsing 
aan de relevante wettelijke en 
beleidskaders.  
 

4. Hoe beoordeelt het college de 
ruimtelijke ligging in een 
glastuinbouwgebied van de locatie 
‘Groene Poort’, zowel uit een oogpunt 
van volksgezondheid, ketenzekerheid 
en imago als uit een oogpunt van 
ontsluiting? 
 

 

4. In het door Provinciale Staten vastgestelde 
Omgevingsplan 2012-2018 staat dat grote 
installaties die gas winnen uit mest of 
afvalstoffen mogen worden gebouwd op 
bedrijventerreinen en bij de 
glastuinbouwgebieden in Rilland en de 
Kanaalzone. De locatie bij Rilland is 
destijds aanvaardbaar geacht onder meer 
omdat er sprake was van milieuvriendelijke 
productie (met CO2-reductie), koppeling en 
samenwerking tussen bedrijven en het 
bieden van een extra afzetmogelijkheid 
voor reststoffen uit de agrarische sector. 
Voorts is een overweging geweest dat een 
kavel kan worden benut aansluitend aan 
het bestaande kassencomplex dat goed is 
ingepast tussen de dijken van de Eerste 
Bathpolder. In dat kader is de ontsluiting 
van het gebied voor vrachtverkeer aan de 
orde geweest. Het glastuinbouwgebied 
wordt ontsloten door een hiervoor nieuw 
aangelegde rotonde bij de afslag van de 
A58 / Provincialeweg N289 (Oude 
Rijksweg).  
 
Op de betreffende locatie bij Rilland geldt 
het bestemmingsplan Buitengebied 
Reimerswaal met de bestemming Bedrijf, 
waaronder een biovergistingsinstallatie. 
Rekening houdend met het omgevingsplan 
is destijds door ons ingestemd met de 
regeling in het bestemmingsplan.  
Bij de ontwikkeling van het project “de 
Groene Poort” maakte mestvergisting 
daarvan onderdeel uit en was een 
noodzakelijke component. Dat project had 
een lokaal gebonden opzet. In die opzet 
lag er een nadrukkelijke koppeling met het 
ter plaatse aanwezige glastuinbouwgebied 
en een aantal Zeeuwse akkerbouwers, die 
agrarische restproducten zouden 
aanleveren.  
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Omdat de concrete inhoud van het initiatief 
ons niet bekend is, kunnen wij niet ingaan 
op aspecten als volksgezondheid en 
ontsluiting. Dat is te zeer afhankelijk van 
een concrete aanvraag. 
 
Wat betreft de ketenzekerheid en het 
daarmee verbonden imago van de 
glastuinbouw is het zo dat ook dit 
afhankelijk is van de concrete aanvraag. 
Het geldend provinciaal beleid laat in 
principe ruimte voor mestvergisting binnen 
het glastuinbouwgebied bij Rilland.  
 

5. Hoe beoordeelt het college de 
grootschalige verwerking van 
Brabantse mest in het Zeeuwse 
poldergebied? Moet een dergelijke 
activiteit - als hij al ontwikkeld moet 
worden - niet plaatsvinden op een 
bedrijventerrein op Brabantse bodem? 
 

5. In algemene zin vinden wij dat 
mestverwerking daar het beste kan 
plaatsvinden waar de mest wordt 
geproduceerd. Dit heeft grote logistieke 
voordelen en zal het benodigde aantal 
vervoersbewegingen aanzienlijk beperken. 
Dit zal ook het maatschappelijk draagvlak 
voor de (wettelijk verplichte) 
mestbewerking ten goede komen. 
Het is aan de besturen in Noord-Brabant te 
bepalen waar binnen hun grondgebied 
ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt. 
Het initiatief van de Groene Poort zoals dat 
destijds is vergund past binnen de 
beleidskaders zoals deze destijds golden. 
Gewijzigde initiatieven worden opnieuw 
getoetst aan de thans geldende wettelijke 
normen en beleidskaders.  
 

6. Is het college bereid om, samen met 
de gemeente Reimerswaal, alles op 
alles te zetten om de vestiging van een 
grootschalige mestvergisting bij Rilland 
te voorkomen? Welke initiatieven heeft 
het college in deze zin al genomen of 
gaat het nemen? 
 

6. Indien het gemeentebestuur van 
Reimerswaal een overleg over dit 
onderwerp wil, zijn wij bereid in overleg te 
treden over de relevante beleidskaders en 
wettelijke (on)mogelijkheden. Wij zullen 
daartoe zelf geen initiatief nemen. 

 
 MIDDELBURG,  21 november 2017 

 
 

Namens de fractie van  Partij van de Arbeid, 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

de heren Van Haperen en Van Hertum Drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 
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