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BESLUIT M.E.R. BEOORDELING
ONDERWERP
Op 29 juni 2020 hebben wij van Attero Sluinerweg 12 Wilp een aanmeldingsnotitie m.e.r.beoordelingsplicht, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm),
ontvangen.
De aanmeldingsnotitie betreft het plaatsen en in werking hebben van een installatie die het
biogas omzet in vloeibaar groen gas (Bio LNG) en/of laagcalorisch groen gas dat wordt
afgezet in het aardgasnetwerk.
Het voorgenomen project wordt gerealiseerd binnen de inrichting van Attero BV, gelegen
aan Sluinerweg 12 Wilp.
Om dit project te realiseren is een omgevingsvergunning Wabo nodig voor het bouwen van
een bouwwerk en het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben
van een inrichting.
De aanvraag om vergunning is 24 maart 2020 ingediend.

BESLUIT
Wij besluiten dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Er is geen sprake van
belangrijke nadelige gevolgen, die reden geven voor een nadere milieueffectbeoordeling als
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de wettelijke adviseurs en andere betrokken
bestuursorganen.

ONDERTEKENING
Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Mevrouw drs. N.A. Molenveld-Hegeman,
Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

RECHTSBESCHERMING

VOORBEREIDINGSBESLUIT

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de
Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door
een belanghebbende, die - los van het besluit omgevingsvergunning Wabo - rechtstreeks in
zijn belang wordt getroffen.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website
www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via
https://www.officielebekendmakingen.nl.
Tevens wordt het besluit bekendgemaakt in de Staatscourant.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

De aanmeldingsnotitie, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen
gedurende een termijn van zes weken ter inzage.
Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of
zaaknummer een mail naar wabo@odrn.nl.

OVERWEGINGEN
PROCEDURELE ASPECTEN
Gegevens aanvrager
Op 29 juni 2020 hebben wij van Attero BV, opgesteld door BMD Advies, een
aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de
Wet milieubeheer (Wm), ontvangen.
Het voorgenomen project wordt gerealiseerd binnen de inrichting, gelegen aan Sluinerweg
12 Wilp, Gemeente Voorst.
Projectbeschrijving
De aanmeldingsnotitie betreft de volgende veranderingen: het plaatsen en in werking
hebben van een installatie die het biogas uit de bestaande vergistingsinstallatie omzet in
vloeibaar groen gas (Bio NLG) en/of laagcalorisch groen gas dat wordt afgezet in het
aardgasnetwerk.
De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:
Attero Mer beoordelingsnotitie 29 juni 2020, kenmerk: SO/20.075/21806/HS met
de bijlagen:
o Plattegrond
o Detailtekeningen
o Akoestisch onderzoek
o Aeriusberekening
o BRZO toets
o Integrale stoffenlijst
o Nbw vergunning
o QRA rapportage
Vergunningen
Voor de voorgenomen veranderingen is toestemming nodig op grond van de Wabo.
Wettelijke grondslag
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wm.
Ingevolge artikel 7.17, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag bij voorgenomen
activiteiten genoemd in onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.)
besluiten of voor het project, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die
het project mogelijk heeft, een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Het gaat om de
gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 7.1 van de Wm. Het initiatief heeft betrekking
op de activiteiten genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D.25.1
(het oprichten van een opslagvoorziening voor chemische producten).

TOETS

Wij hebben getoetst of voor het project een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Deze
toets is overeenkomstig artikel 7.17, derde lid, van de Wm uitgevoerd met behulp van de in
bijlage III van de Mer-richtlijn opgenomen criteria.
De toetsing is hieronder uitgewerkt. Het volgende wordt overwogen.
De criteria van bijlage III van de richtlijn omvatten:
− de kenmerken van het project;
− de locatie van het project;
− soort en kenmerken van het potentiële effect.
Kenmerken van het project
Bij de kenmerken van het project zijn de volgende criteria in ogenschouw genomen:
• de omvang en het ontwerp van het gehele project;
• de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
• het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en
biodiversiteit; de productie van afvalstoffen;
• verontreiniging en hinder;
• het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie,
waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in
overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
• de risico’s voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van
waterverontreiniging of luchtvervuiling).
Overwegingen
Het betreft een beperkte verandering van de activiteiten t.o.v. de bestaande activiteiten. De
bij de voorgenomen verandering gevoegde informatie maakt aannemelijk dat er geen
cumulatie van milieueffecten plaatsvindt met projecten in de omgeving. Ook is er geen
sprake van andere of een belangrijke toename van de productie van afvalstoffen, de
verontreiniging en de hinder. De gewenste verandering leidt niet tot een groter risico op
ongevallen. of tot een risico voor de menselijke gezondheid.
Afweging: kenmerken van het project
Gezien de kenmerken van het project bestaat er geen aanleiding om te beoordelen dat een
Milieueffectrapport nodig is.
Locatie van het project
Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen:
1.
het bestaande grondgebruik;
2.
de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de
natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
3.
het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht
voor de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden,
reservaten en natuurparken en gebieden waarin de bij communautaire wetgeving
vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden.

Overwegingen
De voorgenomen activiteit vindt plaats binnen de bestaande inrichting gelegen aan de
Sluinerweg 12 Wilp. De inrichting, inclusief de voorgestane activiteit, past binnen het
geldende bestemmingsplan “Plannummer: NL.IMRO.0285.18100-VS00”
De inrichting ligt op een afstand van 5,5, 6,5 en 6,5 km van de Natura 2000-gebieden
Rijntakken,
Landgoed Brummen en Veluwe en ligt niet in het Gelders Natuurnetwerk (GNN) of de
Groene Ontwikkelingszone (GO). De aanwezige cultuurhistorische en archeologische
waarden zijn beperkt.
De invloed van de stikstofdepositie op nabijgelegen kwetsbare gebieden past in de geldende
vergunning Wet natuurbescherming. Op basis van eerder vergunde rechten is er sprake van
een afname in stikstofdepositie. De stikstofdepositie als gevolg van de beoogde nieuwe
activiteiten zijn 0,00 mol/ha/jaar. Ook is verstoring en ongewone voorvallen niet aan de
orde.
Afweging plaats van het project
De locatie van het project leidt niet tot belangrijk nadelige milieugevolgen om reden
waarvan een milieueffectrapport moet worden opgesteld.
Soort en kenmerken van het potentiële effect
Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt, in samenhang met de onder de
punten 1 en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen:
1.
de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld
geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
2.
de aard van het effect;
3.
het grensoverschrijdend karakter van het effect;
4.
de waarschijnlijkheid van het effect;
5.
de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het
effect;
6.
de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
7.
de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.
Overwegingen
Het ruimtelijk bereik en de aard van de effecten neemt als gevolg van de voorgenomen
verandering niet toe. Ook treden er geen grensoverschrijdende milieugevolgen op buiten de
Nederlandse landgrenzen. Het optreden van het effect op de geluidbelasting is akoestisch
neutraal. Door een toename van activiteiten en (intern) verkeer gaat dit gepaard met een
hogere geluidbelasting maar het blijft binnen de vergunde geluidswaarden. De luchtkwaliteit
verbetert doordat er slechts een fractie van de emissie plaats vindt ten opzichte van
verbranding van groen gas in de
gasmotoren. De QRA voldoet aan het gestelde in het BEVI, het plaatsgebonden risico blijft
binnen de inrichting grens en er is geen sprake van groepsrisico.
Afweging soorten en kenmerken van het potentiële project
Van potentiële aanzienlijke effecten is als gevolg van de voorgenomen activiteit geen
sprake. In dit kader dient geen MER te worden gemaakt.

CONCLUSIE

De voorgenomen activiteit van Attero BV leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moet worden. De kenmerken
van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiele
effect zijn afdoende inzichtelijk.
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