
uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 

 

onderwerp doorkiesnummer bijlagen 

 

Directie Regionale Zaken 

Geachte heer Elfers, 
 
Bij brief van 7 december 2006 verzoekt u mij om vergunningverlening op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998) ten behoeve van de bouw en het in gebruik 
hebben van een waste-to-energy installatie op het industriepark Oosterhorn te Delfzijl. 
 

Procedureel 
Uw aanvraag is op 18 december 2006 door mij ontvangen. Bij brief van 21 december 2006 
(kenmerk: DRZ/06/5695/SM) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. 
 
Bij brief van 16 maart 2007 (kenmerk: DRZ/07/1046/SM) heb ik de termijn waarbinnen een 
besluit op deze aanvraag genomen dient te worden, verlengd. 
 
Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het 
verlenen van de vergunning gemotiveerd.  
 
Bevoegdheid tot vergunningverlening
Op basis van de Nb-wet 1998 (artikel 2, lid 1 juncto artikel 16, lid 1, juncto artikel 19d, lid 1) zijn 
de Gedeputeerde Staten van de provincie waarin beschermde natuurmonumenten c.q. Natura 
2000-gebieden geheel of grotendeels gelegen zijn, bevoegd ten aanzien van de beoordeling 
van aanvragen ter verkrijging van een vergunning op basis van artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet 
1998. 
 
Op 30 november 2005 is het Besluit vergunningen Nb-wet 1998 (hierna: het Besluit) (Staatsblad 
2005, nr. 594) in werking getreden. De in dit Besluit specifiek opgesomde activiteiten worden 
aangemerkt als handelingen als bedoeld in artikel 16, lid 6, van de Nb-wet 1998 en projecten of 
andere handelingen of categorieën van gebieden als bedoeld in artikel 19d, lid 3, van de Nb-wet 
1998. Voor deze specifieke activiteiten geldt de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (hierna: LNV) als, in deze, bevoegd gezag. 
 
Uw activiteiten vallen onder artikel 3, sub ‘a’, van dit Besluit: ‘activiteiten die een beschermd 
natuurmonument of een op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Nb-wet 1998 aangewezen 
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gebied betreffen dat gelegen is in het betwiste gebied waarop het Eems-Dollardverdrag van 
toepassing is’. 
 
Hiermee is de minister van LNV bevoegd om te besluiten op uw aanvraag. 
 
Gelet op het mandaatbesluit van 8 mei 2006 (kenmerk nr. TRCJZ/2006/775) is de regiodirecteur 
van de directie Regionale Zaken vestiging Noord van het ministerie van  
LNV onder meer gemachtigd om namens de minister te beslissen en stukken te ondertekenen 
betreffende een besluit als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Nb-wet 1998. 
 

Besluit 
Ik ben van mening dat met de door u aangeleverde passende beoordeling de zekerheid is 
verkregen dat de aangevraagde activiteit, gelet op de relevante instandhoudings-doelstellingen, 
de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten. Deze conclusie geldt 
nadrukkelijk vanuit de door mij specifiek hiertoe geformuleerde vergunningvoorschriften. 
 
Derhalve verleen ik u de gevraagde vergunning. 
 
Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en regelgeving alsmede 
het toepasselijk beleid verwijs ik naar bijlage 1 van dit besluit. In dezelfde bijlage treft u voorts 
mijn inhoudelijke overwegingen, een weergave van de diverse zienswijzen en adviezen alsmede 
mijn reactie hierop aan. Bijlage 2 bevat de door u aangeleverde passende beoordeling. Bijlage 3 
bevat een locatie-aanduiding. 
 
Alle genoemde bijlagen maken integraal onderdeel van onderhavig besluit uit. 
 

Voorschriften en beperkingen 
Bij deze verleen ik u vergunning op basis van de Nb-wet 1998 ten behoeve van de oprichting en 
het in gebruik hebben (inclusief regulier onderhoud) van een waste-to-energy installatie (met 
een verwerkingscapaciteit van 300.000 ton afvalstoffen per jaar) op het industrieterrein 
Oosterhorn te Delfzijl (zoals aangeduid in bijlage 3 van dit besluit). 
 
Ter bescherming van de aanwezige beschermde natuurlijke kenmerken en (kwalificerende) 
waarden verbind ik aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen. 
 

1. Algemeen
1.1 Als houder van deze vergunning wordt aangemerkt BKB Aktiengesellschaft te 

Helmstedt. De vergunning kan gebruikt worden door medewerkers of in opdracht van 
deze vergunninghouder meewerkende personen. De vergunninghouder blijft 
verantwoordelijk voor een juiste naleving van deze vergunning. 

1.2 Het tijdstip waarop de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de installatie 
daadwerkelijk gestart worden, dient minimaal 4 weken vóór aanvang gemeld te worden 
aan de regiodirecteur van de directie Regionale Zaken, vestiging Noord, van het 
ministerie van LNV (hierna: regiodirecteur Noord) (t.a.v. het Nb-wet team). 

1.3 De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat aan alle in relatie tot de vergunde 
werkzaamheden staande personen (waaronder het personeel van derden) een 
toereikende schriftelijke instructie is verstrekt die gericht is op het voorkomen en 
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uitsluiten van handelingen die tot gevolg (kunnen) hebben dat de aan de vergunning 
verbonden voorschriften niet worden nageleefd. 

1.4 De werkzaamheden dienen overeenkomstig de onderhavige vergunning en hieraan ten 
grondslag liggende passende beoordeling - voor zover niet strijdig met onderhavige 
vergunning - te worden uitgevoerd.  

1.5 Eventuele toekomstige onderhouds- c.q. herstelwerkzaamheden welke mogelijk van 
invloed kunnen zijn op de waarden van de betrokken beschermde gebieden (meer 
specifiek: additionele geluids- en lichtproductie alsmede tijdelijk verhoogde emissies 
naar het water alsmede een tijdelijk intensiever gebruik van de koelwaterinlaat) dienen 
minimaal één week vóór uitvoering gemeld te worden aan de regiodirecteur Noord 
(t.a.v. het Nb-wet team).  

 
2. Nadere voorschriften en monitoringsverplichtingen
2.1  Vogelwaarden 
Voorafgaand aan de realisatiewerkzaamheden dient het plangebied onderzocht te worden op 
de eventuele aanwezigheid van, vanuit de gebiedsbescherming relevante, beschermde 
broedvogels c.q. broedlocaties van deze soorten. Ingeval van aantreffen hiervan dient in overleg 
getreden te worden met het Nb-wet team (tel.nr.: 050 – 599 23 71). 
 
2.2  Koelwaterinzuiging  
2.2.1 Het laagste punt van de waterinlaat dient zich op 2,11 m. onder gemiddeld laag tij te 

bevinden.  
2.2.2 De intreesnelheid bij het inlaatwerk mag maximaal 0,3 m/s bedragen.  
2.2.3 Er dient een korfbandzeef in het inlaatwerk geinstalleerd te worden, middels welke via 

het water ingezogen vissen weer teruggevoerd kunnen worden naar het 
Zeehavenkanaal.  

2.2.4 Bij de koelwaterinlaat dienen voorts dusdanige voorzieningen getroffen te worden, dat 
intrek, beschadiging en sterfte van rivierprikken, zeeprikken en finten tot een minimum 
beperkt wordt. Van de daadwerkelijk gekozen en toegepaste voorzieningen dient, 
voorafgaand aan de daadwerkelijke installatie en in gebruikname ervan, schriftelijk 
opgaaf gedaan te worden bij de regiodirecteur Noord (t.a.v. het Nb-wet team).  

2.2.5 Vanaf de start van de ingebruikname van de koelwaterinlaat dient door een 
onafhankelijk ecologisch deskundige, gedurende drie jaar na in gebruik name van de 
installatie (op een door deze deskundige te bepalen frequentie) gemonitoord te worden 
hoeveel rivierprikken, zeeprikken en finten eventueel ingezogen worden. Voorts dient 
door deze deskundige de eventuele sterfte c.q. de mate van eventuele beschadiging 
van de ingezogen exemplaren vastgesteld te worden. 

2.2.6 Het door een onafhankelijk ecologisch deskundige opgesteld monitoringsplan (ter 
uitvoering van voorschrift nr. 2.2.5) dient minimaal acht weken vóór de ingebruikname 
van de koelwaterinlaat ter schriftelijke goedkeuring aan de regiodirecteur Noord 
voorgelegd te worden (t.a.v. het Nb-wet team). 

2.2.7 Van de monitoringsresultaten waarop voorschrift nr. 2.2.5 ziet, dient binnen vier weken 
na een monitoringsjaar, een korte rapportage bij de regiodirecteur Noord (t.a.v. het Nb-
wet team) voorgelegd te worden. 
 

2.3 Lozingseisen afvalwater 
Voor wat betreft de lozingseisen dient, ook mede vanuit de ecologische borging vanuit de Nb-
wet 1998, het gestelde in de betreffende vergunning op grond van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren c.q. de Wet op de waterhuishouding in acht genomen te worden.  
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2.4  Emissies 
Gelijk het bepaalde in de vergunning zoals verleend op grond van de Wet milieubeheer mag 
slechts tot een bepaalde jaarvracht aan NOx, NH3, HCI, SO2 en HF geemitteerd worden.  
 
2.5 Aanvullende verplichting 
De rapportage over de uit te voeren MER-evaluatie zoals genoemd in voorschrift  15.1.1 van de 
aan vergunninghouder door de provincie Groningen verleende vergunning op grond van de 
Wet milieubeheer, dient tevens aan de regiodirecteur Noord ter beschikking te worden gesteld 
(t.a.v. het Nb-wet team). 
 
3. Beperken visuele verstoring
3.1 Kunstverlichting wordt alleen toegepast voor zover dat voor de op het bedrijfsterrein te 

verrichten werkzaamheden (zowel tijdens realisatie als gebruik) in verband met de 
veiligheid noodzakelijk is.  

3.2 Kunstverlichting dient zodanig opgesteld en ingericht te zijn (o.a. lampen naar buiten 
toe afschermen) dat hinderlijke lichtstraling door direct licht voor de vogels in het 
betrokken beschermde gebied wordt voorkomen.  

3.3 Een definitief plan omtrent de verlichting van de installatie en het omliggende terrein 
dient uiterlijk twee maanden voor realisatie van deze verlichting aan de regiodirecteur 
Noord (t.a.v. het Nb-wet team) voorgelegd te worden. 

3.4 De schoorsteen behorende bij de installatie dient maximaal 70 m. hoog te zijn. 
3.5 De installatie dient maximaal 50 m. hoog te zijn. 
 
4. Meldingsplicht, aanwijzingen, wijzigen of intrekking vergunning
4.1 Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen waarbij 

onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan de 
betrokken beschermde gebieden kan worden toegebracht, dient onverwijld melding te 
worden gedaan aan de regiodirecteur Noord, onder overlegging van alle relevante 
gegevens (t.a.v. het Nb-wet team). 

4.2 Alle door of namens de regiodirecteur Noord of diens rechtsopvolger gegeven 
aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd. 

4.3 Onverlet artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 kunnen de voorschriften verbonden aan dit 
besluit worden gewijzigd indien naar het oordeel van het bevoegd gezag uit eigen 
waarneming of anderszins blijkt dat de effecten van de aanleg en het gebruik van de 
installatie meetbare nadelige gevolgen voor de betrokken beschermde gebieden heeft, 
andere dan die welke bij het nemen van dit besluit op basis van de op dat moment 
beschikbare informatie werd verwacht. 

4.4 Onverlet artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 geldt dat, indien met betrekking tot de 
toepasselijke wetgeving op enig moment mocht blijken dat de aanleg en het gebruik 
van de installatie zodanige schade aan de kenmerken en waarden van de betrokken 
beschermde gebieden dreigt toe te brengen dat hieraan door het geven van 
aanwijzingen of het stellen van aanvullende voorschriften redelijkerwijs niet kan worden 
tegemoet gekomen, de vergunning door of namens mij zal worden ingetrokken. 

4.5 Alvorens tot wijziging van vergunningvoorschriften dan wel intrekking van de 
vergunning over te gaan, wordt de houder van deze vergunning in de gelegenheid 
gesteld haar zienswijze naar voren te brengen. 

4.6 Het niet naleven van de vergunningvoorschriften kan naast intrekking van de 
vergunning, eventueel strafvervolging tot gevolg hebben. 
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5. Looptijd vergunning
De vergunning geldt qua toestemming voor realisatie van de installatie tot 31 december 2010. 
De vergunning geldt qua toestemming voor het in de passende beoordeling vastgelegde 
beoogde gebruik (en productie-omvang) en regulier onderhoud van de installatie vanaf het 
moment van afgifte tot een eventuele wijziging in dit gebruik c.q. de vergunde productie-
omvang. Een dergelijke voorgenomen wijziging dient aan de regiodirecteur Noord kenbaar 
gemaakt te worden (t.a.v. het Nb-wet team). 
 

Bezwaar 
Tegen dit besluit staat op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht voor een 
belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een dergelijk  
bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking te worden 
ingediend bij: 
 
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Dienst Regelingen  
Afdeling Recht & Rechtsbescherming  
Postbus 20401 
2500 EK ’s Gravenhage 
 
Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet tenminste de volgende elementen bevatten: 

a) de naam en het adres van de indiener; 
b) de dagtekening; 
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en 
d) de gronden van bezwaar. 

 
Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen. 
 

Kennisgeving 
Conform artikel 42, lid 3, van de Nb-wet 1998, zijn afschriften van deze vergunning verzonden 
aan: LNV directie Natuur, de provincie Fryslân afd. Landelijk Gebied, de provincie Groningen (afd. 
Milieuvergunningen, t.a.v. dhr. W. Snippe), Dienst Landelijk Gebied te Groningen (t.a.v. mevr. I. 
Kerssies), Dienst Regelingen te Dordrecht (t.a.v. mevr. S. Woudenberg), Rijkswaterstaat Noord 
Nederland (t.a.v. dhr. A. Verstegen), de gemeente Delfzijl, RWS Waterdistrict Waddenzee, 
Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Stichting WAD, het waterschap Hunze en 
Aa’s, Regierungsvertretung Oldenburg, BUND (Regionalgeschäftstelle Aurich), NABU 
Kreisgruppe Emden, WSD Nordwest, Landkreis Aurich, Stadt Borkum, Stadt Emden, Gemeinde 
Krummhörn, het ms. ‘Harder’, de K.L.P.D. te Harlingen en de A.I.D. Groendesk te De Meern. 
 
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze, 
DE REGIODIRECTEUR NOORD, 

Ir. H.R. Oosterveld 
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Bijlage 1: Inhoudelijke overwegingen 
Bijlage 2: ‘Passende beoordeling’ 
Bijlage 3: Locatie-aanduiding 
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