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Activiteiten Den Ouden

´ Het inzamelen en inkuilen van ‘gras’ 
´ Het verwerken van snoeiafval tot:

´ Snippers voor biomassacentrales;

´ Humusaarde.

´ Het inzamelen en versnipperen van hout
´ Opslaan en produceren van zand- en grondmengsels 

t.b.v. weg- en tuinbouwtoepassingen



Wat zijn de kaders?

´ Activiteitenbesluit milieubeheer
à Algemene regels voor bepaalde activiteiten;
à Maatwerkvoorschriften mogelijk voor bepaalde activiteiten.

´ Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht
à Regelt de activiteiten die niet in Activiteitenbesluit zijn geregeld

´ Richtlijn inzake industriële emissies
àVanwege grootschalig biologische omzetting afvalstoffen;
àNiet rechtstreeks werkend à BBT-conclusies à BBT-maatregelen worden 

opgenomen in vergunning.



Besluit 11 april 2017: 
revisievergunning + maatwerkvoorschriften
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Afdeling 2.3 Activiteitenbesluit: lucht en geur 

´ Van toepassing op alle inrichtingen;

´ Om geur voldoende te reguleren:
maatwerkvoorschriften opgenomen om geurhinder te 
voorkomen

Uitzondering: Afdeling 2.3 is niet van toepassing als op grond 
van de RIE BBT-conclusies van toepassing zijn waarin 
maatregelen zijn opgenomen met betrekking tot emissies naar 
de lucht.



Richtlijn Industriële Emissies

17 augustus 2018:
Nieuwe BBT-conclusies Afvalbehandeling

Met daarin maatregelen om emissies naar lucht te reguleren

Gevolg: Activiteitenbesluit niet meer van toepassing / maatwerk-
voorschriften per direct vervallen.
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Bijkomend probleem:
´ Inrichting veroorzaakt vermoedelijk meer geur dan geurrapport 2017 aangeeft, vanwege 

opslag en omzetting fijn houtachtig materiaal.



Oplossing:

´ Uitvoeren nieuwe geurmetingen
´ Opstellen nieuw geurrapport
´ Ambtshalve wijziging vergunning:

toevoegen geurvoorschriften, gebaseerd op BBT-conclusies 
afvalbehandeling

Doel: 
´ Voldoen aan provinciaal geurbeleid = aanvaardbaar niveau van 

geurhinder
´ Kader om handhavend op te treden



Besluit ambtshalve wijziging 20 
december 2019
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Uitspraak beroepszaak 25 maart 2021

´ Beschikking ambtshalve wijziging is vernietigd

à Geurmetingen zijn afgekeurd (voldeden niet aan NTA 9065)



Door uitspraak rechtbank terug bij af
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Vervolgtraject voor nieuw besluit

´ Nieuwe geurmetingen (afgerond in 2022)
´ Opstellen nieuw geurrapport (maart 2023)
´ Nieuwe ambtshalve wijziging:

´ Ontwerp-beschikking (planning mei 2023);

´ Beschikking (planning juli 2023)



Er loopt ook nog een andere 
procedure:
´ Aanvraag van Den Ouden voor milieuneutrale verandering (1 oktober 

2018):
´ Vergroten verwerkingscapaciteit fijn houtachtig materiaal;

´ Verkleinen capaciteit opbulken gras

´ Volgens Den Ouden geen toename geur, dus milieuneutraal

´ Buiten behandeling gelaten op 9 januari 2019

´ Hiertegen is Den Ouden in beroep gegaan



Uitspraak rechtbank in zake milieuneutrale
verandering
d.d. 5 september 2022

´ Aanvraag onterecht buiten behandeling gelaten (procedureel)

´ Nieuwe geurmetingen mogen wel worden betrokken in besluitvorming

à niet verplicht om uit te gaan van geurrapport 2017




