
Nota van antwoord zienswijzen ontwerpbesluit 

"omgevingsvergunning bouw mengstation 

stikstofinstallatie Zuidbroek" 



1. Inleiding 

Het ontwerp van het besluit 'bouw mengstation stikstofinstallatie Zuidbroek' heeft van vrijdag 2 1 juni 

2019 tot en met vrijdag l augustus 2019 ter in zage gelegen. Een ieder werd in de gelegenheid gesteld 

om zienswijzen in te dienen. Op het ontwerpbesluit zijn twee unieke zienswijzen binnengekomen. 

De zienswijzen zijn integraal opgenomen in de in spraakbunde l Zienswijzen en reacties op het 

ontwerpbesluit 'omgevingsvergunning 'bouw mengstation stikstofinstallati e Zuidbroek'. Deze bundel is 

in te zien op www.bureau-energieprojecten.nl onder het project Stikstofinstallatie Zuidbroek. 

De ontvangen zienswijzen zijn gereg istreerd . Aan de indi eners is een ontvangstbevestiging gezonden 

met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel uit de bundel kan bij het ontvangen 

registratienummer het bijbehorende z ien swijzenummer worden opgezocht. Aan indi eners is tevens de 

beantwoording van de zienswijzen per brief gestuurd. 

In hoofdstuk 2 van deze Nota van Antwoord z ienswijzen wordt een reactie gegeven op de ingediende 

zienswijzen. 

Het grootste deel van de ing ed iende zienswij zen heeft geen betrekking op het ontwerpbesluit. We 

hebben daarom enkele opmerkingen ter verduidelijking opgenomen in deze Nota van Antwoord 

z ienswij zen. Deze opmerkingen hebben wij opgenomen in een aparte paragraaf (2.1) voorafgaand aan 

de feitelijke beantwoording van de z ienswij zen. In paragraaf 2.2 zijn de ingediende zienswijzen 

samengevat en van een reactie voorz ien . Er is tevens aangegeven of de zienswij zen heeft geleid tot 

wijziging van het besluit. Bij de beantwoording wordt, waar dit aan de orde is, naar de inleidende 

paragraaf 2.1 verwezen. 

2. Zienswijzen en reactie 

2.1 Toelichting op het totstandkomingsproces van het ontwerpbesluit en de reikwijdte van zienswijzen 

Omdat het grootste deel van de zienswijzen geen betrekking heeft op het ontwerpbesluit eerst enkele 

opmerkingen ter verduidelijking. 

l . Het ontwerpbesluit dat ter in zage is gelegd in de per iode vrijdag 21 juni 20 19 tot en met 

cl on cl e rclagl aug u s rus- :rn-i-9--ztero-p- e-e-n--a--am1ra-a.-g-vnurh-e-rb-0owe-n- 17an- h-et,rre-n-g-statï-on- hij- d-e 

stikstofinstallatie Zuidbroek, dus niet op het bouwen van de stikstofinstallatie ze lf. Dat betekent 

dat z ienswijzen die niet zien op dit specifieke ontwerpbesluit niet betrokken (kunnen) worden 

bij onze overwegingen die leiden tot het definitieve besluit. De feitelijke uitvoering van all e 

uitbreidingswerkzaamheden, zowel de bouw van het mengstation als de bouw van de 

stikstofinstallatie, valt ni et onder het onderhavige ontwerpbesluit. Zienswijzen die betrekking 

hebben op het planologische kader, zoals bij voorbeeld de externe veiligheid, vallen er net zomin 

onder. 

2. Het ontwerpbesluit ziet op de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zoa ls bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo). 

Het wettelijke toetsingskader van een dergelijke aanvraag is opgenomen in art ikel 2.10 van de 

Wabo. In dit artikel is bepaald dat de aanvraag wordt getoetst aan het Bouwbesluit 20 12 (hierna 

Bbl 2012), de bouwverordeni ng, het Rijksinpassingsplan 'aanvullende stikstofproductiefaciliteit 

Zuidbroek' en de welstandscriteria. Wij z ijn gebonden aan dit toetsingskader, wij kunnen dit 

toetsingskader niet naar goeddunken uitbreiden. Daarnaast geldt het imperatief limitati ef 

stelsel, wat betekent dat indien er geen weigeringsgrond bestaat voor het aangevraagde, het 

bevoegd gezag verplicht is om te vergunnen. 

3. Niet alle hinder is onrechtmatig. Het is niet mogelijk om een project waarbij gebouwd of gesloopt 

wordt zonder en ige hinder te veroorzaken uit te voeren. Dit wordt erkend door de wetgever in 

de Nota van Toelichting bij het Bbl 2012. De wetgever hee ft in afdeling 8.1 van het Bbl 2012 

geregeld dat de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamhede n zodan ig is dat voor de omgeving 

een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zovee l mogelijk 



wordt voorko men. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door toepassi ng van de voorschr iften 

van afde ling 8. 1 van het Bbl 20 12. De verg unn inghouder dient te voldoen aan de voorwaarden 

zoals opgenomen in het Bb l 20 12. Wij mogen geen strengere eisen verbinden dan die in het BBI 

20 12 zijn opgenomen. Dit vo lgt uit juri sprudent ie en het systeem va n de wet. Indie n in het 

Bouwbesluit is geregeld dat er geen sprake is van nadelige hinder indien vo ldaan wordt aan 

bepaalde opgesomde eisen, dan kan het bevoegd gezag geen strengere eisen op leggen in een 

ve rgunnin g. 

4. Wij kunnen in bepaald e gevall en gebruik maken van onze bevoegdheid om voorschriften te 

verb inden aan een omgevingsvergunn ing. Ingevo lge het bepaalde van artikel 2.22 van de Wabo 

worden voorschriften verbonde n aan een omgevingsvergunning die nodig zij n met het oog op 

het belang dat voor de betrokken act ivite it (bouwen) is aangegeven in het bepaalde in artike l 

2.10 van de Wabo. Het fin ancië le belang van omwonenden maakt echter geen onderdee l uit van 

het toetsingskader voor de act iviteit bouwe n. Daarmee is gegeven dat w ij gee n aanvull ende 

voorwaarde n daaromtrent kunnen stellen . 

5. Voor een succesvol beroep op de planschaderegeling zoals opgenomen in art ikel 6 .1 van de Wet 

ruimtelijke ordening dient de verzoeker ten min ste te ste llen dat de schade het gevolg is van 

éé n van de in artike l 6 .1 lid 2 limitat ief opgesomde oorzaken. Het ontwerpbesluit betreft een 

omgeving svergunning voor de act ivite it bouwen. Dit besluit is niet opgenomen in artike l 6.1, lid 

2 van de Wet ruimtelijke ordening. Hieruit vo lgt dat ui t het ontwerpbesluit geen planschade 

voortvloeit. 

6. Wij dienen een bes li ssing te nemen op een verzoek om nadeelcompensatie, zoa ls vo lgt uit de 

aangehaalde ui tspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

EC Ll :NL:RVS:20 19:1995 . Een dergel ij k ve rzoek is ons echter niet gedaan. 

7. Het proj ect uitbreiding stikstofproduct iefaciliteit Zuidbroek is aangemerkt als een proj ect van 

nationaal belang. De rijksoverheid kan bij dergelijke projecten de besluitvorming coördineren. 

Proj ecte n op het gebied van energ ie- in frastructu ur die van nationaal belang zijn, worden 

gecoördineerd door de Minister van Economische Zaken en Kli maat (EZK). Het Rijk neemt bij een 

project dat onder de rijkscoörd inat ierege ling (RCR) valt ze lf het ruimtelij ke besluit, via een 

rijks inpass ing splan. De vergunningen en ontheffingen worden door de Minister van EZK 

gecoor 1neer , maar - 1Jven e veran wooräe l1Jl<heiclVaîl"deoors-p-mnke"ltJk-e- b-evo-e-g·d·e-g·e-zërg·e·n-. ------

De Ministers van EZK en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ste ll en gezamenlijk het 

inpassingsp lan op in overleg met lokale en regionale overheden. De toezeggingen die eind 

vorige eeuw gedaan zijn door de toenmalige wethouder hebben niet ge leid tot een 

bestemmingsplan waar in geen verdere ruimtelijke ontwikke lin gen mogelijk waren. Ook het 

hu idi ge rijksinpassingsplan maakt de ruimte lij ke ontwikke ling van de uitbre iding van de 

stikstofproductiefaciliteit mogelijk. De rechtsbescherming die openstaat tegen een dergelijk 

in pass ingsplan en de overige besluiten onde r de RCR bestaat uit het bieden van een 

zie nswijzemoge lijkhe id bij het terinzage leggen van het ontwerpp lan, gevolgd door de 

beroepsgang bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State . Het bevoegd gezag 

heeft echter geen zienswij zen ontvangen waarbij gewezen werd op toezeggingen eind vor ige 

eeuw van de toenmalige wethouder. Inmidde ls heeft het ontwerp-r ij ksinpas in gsp lan ter in zage 

gelegen, is het definitieve inpassingsp lan vastgeste ld en in werking getreden . Zienswijzen die 

z ich richten op het planologische kader kunnen niet meegenomen worden in onze beoordeling. 

Met bovenstaande opmerkingen is het kader geschetst waarb innen wij de aanvraag hebben getoetst. 

Daarnaast is verduidelijkt op welke wijze wij gekomen zijn tot het ontwerpbesluit. 

Hieronder benoemen wij puntsgewijs de aangedragen zienswij zen, waarbij wij waar nodig terug zullen 

ve rwij ze n naar bovenstaande punten. 



2.2 Zienwijzen en reacties 

Indiener 0001 

Zienswijze Beantwoording 

1.1 Indiener geeft aan dat gedurende de voorgenomen bouw Het (ontwerp)bes luit ziet niet 

van de uitbreiding van de stikstofin sta ll at ie te Zuidbroek op de gehele uitbreiding van de 

cliënten overlast zu ll en ondervinden in de vorm van st ikstofinsta ll atie te Zu idbroek. 

ge lui d, stof, stank en tri ll ingen door het bouwverkeer. Het (ontwerp)besluit ziet 

slechts op de vergunning voor 

het bouwen van het 

mengstation. Uitvoering van 

deze vergunning zal leiden tot 

enige hinder, zie hiervoor 

hetgeen we onder punt 3 

opmerken. 

1.2 Indiener geeft aan dat in het ontwerpbes luit geen In het Bouwbesluit 2012 

voorwaarden zijn opgenomen ten gunste va n cliënten ter hoofdstuk 8 staat opgenomen 

beperk ing van de door hen te ondervinden overlast en dat de uitvoering van bouw- en 

hinder en dat er geen voorwaarden zijn opgenomen sloopwerkzaamheden zodanig 

waarin de vergunn inghouder wordt verplicht die hinder te is dat voor de omgeving een 

beperken en cliënten voor het door hen te ondervinden onveilige situatie of voor de 

nadee l te compenseren. gezondheid of bruikbaarheid 

nadelige hinder zovee l mogelijk 

wordt voorkomen. Er wordt 

voldaan aan deze eis door 

toepassing van de voorschriften 

in afde ling 8.1 van het 

Bouwbes luit 2012. Bij toetsing 

van deze aanvraag , en deze 

aanvraag ziet slechts op de 

bouw van het mengstation, is 

ons niet gebleken dat 

aanvrager niet kan voldoen aan 

de voorschriften van afde li ng 

8. 1 van het Bouwbes luit 2012. 

Ons in ziens doelt indiener op 

voorwaarden die hinder 

beperken van het bouwverkeer. 

Zie reactie onder 1.1. 

1.3 Indiener geeft aan dat cli ënten van oordeel zijn dat de Het ontwerpbesluit ziet enkel 

feitelijke uitvoering van de uitbreidingswerkzaamheden op het bouwen van het 

die voor hen gedurende een lange periode overlast en mengstation, niet op all e 

hinder en daarmee nadeel en schade za l veroorzaken hun uitbre i cl i ngswe rkzaam heden. 

oorzaak vinden in het thans voor li ggende ontwerpbes lu it. Zie ook hierboven onder l . l. 

1 .4 Indiener geeft aan dat cliënten van oordee l zijn dat Zie onder algemene punten 3, 

daarmee bij de beoordeling van de aanvraag en het 4, 5 en 6. Bij de beoorde ling 

daarop te nemen besluit rekening di ent te worden van de aanvraag hebben wij 

gehouden en aanvullende voorwaarden aan de rekening gehouden met het 

vergunninghouder dienen te worden gesteld waaronder beperken van hind er en 

overlast. Het is juridi sch 



die tot compensatie van het door cliënten te ondervinden onmogelijk om aanvu llende 

nadeel. voorwaarden te verbinden aan 

het bes luit die zien op een 

verplichting tot 

nadeelcompensatie aan cliënten 

van indiener. 

Consequenties voor het ontwerpbesluit 

De zienswijze leidt niet tot aanpass ing van het ontwerpbesluit. 

Indiener 0002 

Zienswijze Beantwoording 

2.1 Indiener geeft aan dat zij in ee n situat ie zijn be land Het gebied waarop de 

waarin z ij worden geconfronteerd met een stapeling van uitbreiding van de 

ontwikkelingen die een enorme belasting voor hun woon- stikstofinstallatie zal worden 

en leefk li maat en waardeda li ng van hun woningen tot gerealiseerd is 

gevolg hebben. ontegenzeggelijk in 

ontwikke li ng . Het 

ontwerpbes luit ziet echter 

slechts op de realisati e/ het 

bouwen van het mengstation. 

Het ontwerpbesluit leidt niet tot 

planschade. Zie hiervoor onder 

punt 5. Eventue le planschade 

kan veroorzaakt worden door 

onder andere een besluit 

waarbij het planologisch kader 

is gewijzigd. Dat is recente lij k 

gebeurd met de vaststelling van 

het Rijksinpassingsplan 

'Aanvullende 

sti kstofprod ucti efaci I iteit 

Zu idbroek'. 

2.2 Indiener geeft aan dat zij gedurende de voorgenomen Zie hierboven onder l. l 

bouw van de uitbre iding van de stikstofinstallat ie te 

Zuidbroek overlast zu ll en onderv inden in de vorm van 

geluid, stof, stank en tri lli ngen door het bouwverkeer. 

2.3 Indiener geeft aan dat in het ontwerpbesluit geen Zie hierboven onder 1.2. 

voorwaarden zijn opgenomen ter beperk ing van de door 

hen te ondervinden overlast en hinder en dat er geen 

voorwaarden zijn opgenomen waarin de 

vergunninghouder wordt verp li cht die hinder te beperken 

en benadeelden voor het door hen te ondervinden nadee l 

te compenseren. 

2.4 Indiener geeft aan van oordee l te zijn dat de feitelijke Zie hierboven onder 1.3 

uitvoering van de uitbreidingswerkzaamheden die voor 

hen gedurende een lange periode overlast en hinder en 

daarmee nadee l en schade zal veroorzaken hun oorzaak 

vinden in het thans voorliggende ontwerpbesluit. 

2 .5 Indiener geeft aan van oordeel te zijn dat Zie hierboven onder 1.4 



daarmee bij de beoordel ing van de aanvraag en het 

daarop te nemen bes luit reken ing dient te worden 

gehouden en aanvullende voorwaarden aan de 

vergunninghouder dienen te worden gesteld waaronder 

die tot compensatie van het door indiener te ondervinden 

nadeel. 

2.6 Ind iener geeft aan dat er zaken / belangen over het Dit (ontwerp)besluit ziet slechts 

hoofd worden gezien . Daarbij wijst indiener op de op de bouw van het 

volgende punten: mengstation. De bouw van het 

- 1.1 kadastra le gegevens incompleet opgenomen in de mengstation is niet beoogd op 

aanvraag, kadastraal perceel: gemeente Muntendam, het niet in de aanvraag 

sect ie A 1 540 ontbreekt. opgenomen perceel. 

2. Eerdere toezeggingen voormal ige gemeente 2. Zie onder punten 2 en 7 

Menterwolde dat er geen verdere ontwikke lingen zouden 

komen . 

2.1 .1 Nieuwe weg 2. 1 .1. Deze zienswijze ziet niet 

op het ter in zage gelegde 

ontwerpbes luit. 

2. 1.2 . St ikstoffabr iek 2.1.2 De komst van de 

uitbreiding van de 

stikstoffabr iek is een project 

van nationaal belang. Voor de 

bes luiten is de RCR van 

toepassing en staan de 

gebruike lij ke 

rechts bescherm i ngsm id delen 

open. 

2. 1. 3. Windpark N33 2. 1 .5. Deze z Ienswuze ziet niet 

op het ontwerpbes luit. 

2 .1.3. (b) Energiepark Du urkenakker 2.1. 3. (b) Zie hierboven onder 

2.1 .3. 

2 .1.4. Remmingswerken Meedenerbrug 2.1 .4 Zie hierboven onder 2.1. 3 

3 Twee Rijkscoördinatieregeling projecten die qua 3. Zie hierboven onder 2. 1. 3 

plangebied aan elkaar grenzen. 

3. 1 indiener geeft aan dat het vo lgens indiener niet 

toegestaan is om 2 megaprojecten onder de 

rijkscoördinatierege li ng te laten va ll en wegens strijd met 

Europese regelgeving, 3.2. de regeling is ondemocrat isch 

en 3.3. bij de aanleg van het zonnepark werden de 

omwonenden slecht ge·lnformeerd. 

4. Zie hierboven onder 2. 1. 3. 

4. Ontgronding 

5. Het ontwerpbes lu it is 

5. Externe veiligheid getoetst aan het wettelijke 



toetsingskader, waaron der het 

Rijksinpassingsplan. In dit plan 

zijn de ru imtelij ke afweginge n 

gemaakt waarb ij onder meer is 

beoordeeld dat op de 

betreffende locat ie geen 

ontoe laatbare externe 

veiligheidsrisico's worden 

ge lope n. Het plan is inmiddels 

onherroepe lij k. 

6. Programma Aanpak Stikstofdepostie (PAS) n.a.v. 6. Zie hierboven onder 2. 1 .3. 

uitspraak 29- 05-2019 Zie verder algemeen punt 2. 

Het wettelijk toetsingskader 

zoa ls opgenomen in art ikel 

2.1 0 van de Wabo kunnen wij 

niet uitbreiden. 

7. Zie onder punt 2. Mi li eu en 

7. Milieu en landschap lan dschapsove rweg i nge n 

vormen geen onderdeel van het 

wette lij ke toetsingskader. De 

beoordeling van de 

bodemonderzoeken hebben in 

een eerder stad ium 

plaatsgevonden, en wel bij de 

beoordeling van de 

gro ndwerkzaamhede n. 

De grondwerkzaamheden 

ri e5ben geen aan leiding 

gegeven tot verder onderzoek. 

8. Zie onder punt 5. In geval 

8.Schade en cum ulatie van proj ecten van planschade kan de 

benadeelde gebruik maken van 

de planschaderegeling zoals 

neergelegd in artike l 6 .1 van de 

Wet ruimtelijke orden ing. Voor 

compensat ie van de te 

verwachten en reeds ervaren 

overlast kan de benadee lde een 

verzoek om nadee lcompensat ie 

indienen. 

9. Het (ontwerp)bes luit ziet op 

9.Geen draagvlak de bouw van het meng station. 

9.1, 9.2, 9.3 en 9.4 De cumulatie van projecten heeft Zie onder punt l. De punten die 

ervoor gezorgd dat de Duurkenakker ee n verkeersader is de indiener aandraagt onde r 

geworden. Indiener vindt er sprake is van een punt 9 z ien niet op de bouw 

van het mengstation en kunnen 



onevenredige be lasting, d ie uitstijgt boven het normaal daarom niet betrokken worden 

maatschappe lijk r isico. bij onze afweg ingen voor het 

9 .5 De buurtschap Duurkenakker en Meeden hebbe n defin it ieve besl ui t. 

genoeg bijgedragen aan de energietransitie in Nederland. Er hebben gesprekken 

In het oosten staan de hoogspann ingsverdee lstations van plaatsgevonden met 

Ten net, in het westen staat de stikstoffabr iek, in het omwonenden tijdens 

noorden een w indpark van 27 turbines, in het zuiden informatieavonden in 2018 . In 

komen er 4 windturbines bij . In het westen eveneens het vervolg op deze gesprekken 

energ iepark Duurkenakker van 50 ha. heeft de aanvrager op 17 jul i en 

9.6 Ind iener ste lt dat hij k lem komt te zitten tussen 14 november gesprekken 

i nel u strieterre i ne n. gevoerd met de omwonenden 

9.7 Om de overlast in de omringende dorpen te beperken over het verkeersp lan. 

wordt all e verkeer door de Duurkenakker ge leid. Daarnaast verwijze n wij naar 

9 .8 en 9.9 De gemeente toont geen begr ip voor de hetgeen wij onder punt 2 

omwonenden, het indienen van zienswij zen heeft geen hebben gezegd over het 

z in en de informatievoorziening stelt te leur. wette l ijke toetsingskader van 

9 .10 en 9. 11 Door de ve le projecten heeft ind iener deze aanvraag voor het bouwen 

rege lmatig langdurig in de nab ijheid van een bouwput van een bouwwerk. 

gewoond . Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest waar 

meerdere projecten tege lij k werden besproken. Indiener is 

geen j urist en is het overz icht kw ij t. 

9.12 en 9.1 3 Ind iener heeft schade door gaswinn ing en 

uit zijn zorgen over de bodemdaling. De uitbre iding van 

de stikstoffabriek is de druppe l. 

l 0. Projecten in de directe omgeving van Duurkenakker in l 0. Onder dit onderdee l wordt 

de afge lopen 25 jaar. een opsomming gegeven om 

inz ichte lijk te maken met welke 

ontwikke lingen indieners 

gedurende de atge lopen L'.:> Jaar 

geconfronteerd zijn . Hierin 

wordt geen zienswijze gegeven 

over het (ontwerp)besluit. 

l l . Tot slot ll . zie onder beantwoording 

In dit onderdee l herhaalt ind iener zijn zienswijzen zoals bij 2.2, 2.3 en 2.4. 

opgenomen onder 2.2, 2.3 . en 2.4 

Consequenties voor het ontwerpbesluit 

De zienswijze leidt niet tot aanpass ing van het ontwerpbes luit. 




