
 

Naar aanleiding van de brief van het IVN en de beantwoording daarvan door Poort43 
leefden er bij het IVN nog een aantal nieuwe cq verdiepende vragen. 
 
De beantwoording treft u hieronder aan 
 
Voor de leesbaarheid zijn enkel de vragen opgenomen waarin gevraagd werd om een 
verdere verdieping cq nadere uitleg. De overige zijn weggelaten. De beantwoording daarvan 
kunt u desgewenst teruglezen op deze site in het nieuwsbericht van 26 augustus 2019 
 
De originele vraag is weergegeven in zwart, de initiële beantwoording in rood, de 
verdiepende vraag in blauw en het antwoord hierop in groen  
 
 
 
A. 
 
Wie is er als eindverantwoordelijke aansprakelijk voor alles wat er eventueel mis kan gaan met de 
mestvergister op het terrein van Poort 43 in Sterksel?  

 
De vergunninghouder (Chijnsgoed Parkmanagement BV) draagt ervoor zorg dat de aan de 
omgevingsvergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.  
 
Volgens een recente uitspraak van de Raad van State is het Parkmanagement ‘als houder van de 
vergunning en drijver van de inrichting’ als eindverantwoordelijke aansprakelijk voor alle 
tekortkomingen, ook al worden die veroorzaakt door een andere exploitant op dit terrein, die 
mogelijk de voorschriften niet naleeft. Dat biedt duidelijkheid.  
In deze uitspraak is echter ook van sprake van een “Parkmanagement Bio & Sciencepark Sterksel 
B.V.” En de antwoorden op onze vragen worden ook onderschreven door Bedrijvenpark ’t Chijnsgoed 
B.V.” Dit roept bij ons de vraag of “Chijnsgoed Parkmanagement B.V.” de enige 
eindverantwoordelijke is of dat er nog andere partijen zijn.  
 
De overheid  mag eenieder aanspreken die in staat is om een overtreding te beëindigen. Op basis van 
jurisprudentie blijkt dat dit in de praktijk zeer ruim geïnterpreteerd dient te worden. Dit kan directe 
eigenaar zijn (maar ook bovenliggende holdings, huurders maar ook bestuurders van 
vennootschappen tot en met betrokken privé personen toe. 
 
-------------------------------- 
B 
 
Wie controleert dat deze eindverantwoordelijke voldoende en afdoende maatregelen getroffen 
heeft om te voorkomen dat er ergens iets mis kan gaan met deze mestvergister? Met andere 
woorden: is deze mestvergister “safe by design” zoals omschreven in de Kamerbrief IENW/BSK-
2018/104754: “Beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid op weg naar een schone, 
gezonde en veilige leefomgeving”?  
 
Provincie Noord Brabant is bevoegd gezag en heeft onder andere als taak toezicht te houden op de 
naleving van de milieuwetgeving. Zij heeft dit gemandateerd aan de ODZOB. Daarnaast zijn er ook 
nog andere partijen bevoegd om toezicht te houden, zoals het waterschap, ILenT en NVWA.  
 



Deze reactie betreft voornamelijk het toezicht op de uitvoering van het procedé en dan nog slechts 
voor zover dat binnen de milieuwetgeving valt. Onze vraag richtte zich nadrukkelijk op voorzorg, dus 
op preventieve maatregelen in het ontwerp van de installatie en de ‘veiligheidskleppen’ in het 
procedé, juist om calamiteiten te voorkomen. Daarbij was onze vraag niet alleen gericht op milieu-
aspecten, maar ook op algemene veiligheid en volksgezondheid.  
Onze vraag of het ontwerp “safe bij design” is, wordt hiermee echter niet beantwoord. Het gaat er 
concreet om of er aan de voorkant wordt ingezet op bronbeleid, bij het ontwerp van de installatie en 
de keuze voor materialen, producten en processen, zodat er in de hele levenscyclus op voorhand 
geen schadelijke emissies of andere risico’s veroorzaakt zullen worden, waardoor eventuele 
gezondheidsrisico’s op voorhand geminimaliseerd zijn.  
 
Het ontwerp voldoet aan de laatste versie van ATEX. Deze richtlijn, welke onlangs nog is 
aangescherpt,  is er primair op gericht om te zorgen voor de veiligheid van personeel die op of in de 
direct omgeving werkzaam zijn. Op het moment dat dit gewaarborgd is, geldt dit ook voor mens en 
milieu op verdere afstand 
 
 
----------------------- 
C 
 
Wie waarborgt dat er voldoende deskundigheid, capaciteit en prioriteit gereserveerd is voor controle 
als bedoeld onder punt 2 hierboven en ook voor adequate handhaving bij gebleken tekortschieten op 
dit punt?  

 
Provincie Noord Brabant als opdrachtgever van de ODZOB  
 
Wij hebben de overtuiging dat Chijnsgoed Parkmanagement als eindverantwoordelijke zelf ook een 
zorgplicht heeft ten aanzien van preventieve controle op de kwaliteit van ontwerp, producten en 
processen. Kunt u dat onderschrijven?  
 
Het gaat hier om zeer gespecialiseerde kennis voor de bouw van een dergelijke installatie. Dit wordt 
uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf waarvan de certificeringen overlegd zijn en wat op haar 
beurt ook nog eens gecontroleerd is door een externe ingenieursbureau. Wij zijn van mening dat de 
zorgplicht hiermee voldoende in acht genomen is. 
 
----------------------------- 
D 
 
Wordt er voor essentiële aspecten rond veiligheid en volksgezondheid een kritische ondergrens 
vastgesteld, waarbij de activiteiten van en/of rond de mestvergister onmiddellijk stilgelegd worden, 
indien die ondergrens overschreden wordt?  
 
Installatie moet voldoen aan wettelijke normen en BBT. Voor inbedrijfstelling wordt een 
calamiteitenplan opgesteld.  
 
Onze vraag is of er in de procedures rondom veiligheid en volksgezondheid een kritische ondergrens 
is vastgesteld, waarbij de activiteiten stilgelegd worden, juist om calamiteiten te voorkomen. 
 
Ja, de installatie bevat een early warning systeem om calamiteiten te voorkomen 
 
--------------------- 
E 



 
Blue Sphere heeft burgers uitgenodigd om te komen kijken op een al operationele vestiging van Blue 
Sphere. Wat is de dichts bijzijnde Blue Sphere vergister die we kunnen bezoeken?  
 
Italië  
 
We bedoelden een meer gedetailleerde omschrijving, zodat een digitale verkenning naar ervaringen 
vanuit de omgeving van deze mestvergister mogelijk is. In hoeverre is de afstand tussen woningen en 
vergisters van Blue Sphere op andere locaties te vergelijken met de situatie van Poort43? Op de 
foto’s in de presentatie van 25 juni was onduidelijk hoe de situatie op locaties in Italië en de VS is.  
Volgens opgave van Bluesphere is dit vergelijkbaar. Een opgave van concrete afstanden zou het 
antwoord inzichtelijker en transparanter gemaakt hebben.  
 
De coördinaten voor de digitale verkenning van de plants van Bluesphere zijn als volgt: 
  

Plant 1 44 13'44.94"N 12 11'19.23"E 

Plant 2 45 09'00.58"N 8 53'44.38"E 

Plant 3 45 12'26.57"N 8 54'51.04"E 

Plant 4 45 13'41.98"N 8 50'09.02E 

Plant 5 45 10'07.91"N 8 56'56.56"E 
 
------------- 
F 
 
Bedraagt de overheidssubsidie voor bouw van de vergister 152 miljoen euro, zoals in 2017 in het ED 
stond, of 127 miljoen euro, zoals in juni 2019 in het stond?  
 
De subsidies zijn niet voor de bouw van de vergister. De vergister wordt voor eigen rekening en risico 
gebouwd door Bluesphere en wordt middels de inbreng van eigen vermogen door Helios en een 
banklening door Bank Nederlandse Gemeente gefinancierd. De subsidies worden pas toegekend op 
basis van de geproduceerde m3 gas om het verschil in kosten van productie en marktprijs te 
compenseren.  
 
Correct. Maar dan blijft de vraag onbeantwoord welk subsidiebedrag maximaal is toegekend.  
 
Het bedrag zoals door het ED vermeld in 2017 is juist 
 
-------------------------------- 
G 
 
Na vergisting blijft er restmateriaal achter in de tanks. Wat gebeurt daarmee?  
 
Het digistaat wordt gezuiverd. Het schone water wordt geloosd dan wel wellicht in de toekomst 
verkocht. Droge fractie wordt afgevoerd.  
 
Wat is de omvang van de droge fractie die afgevoerd wordt?  
 
Ca 45.000 ton 
-------------- 
H 
 



Verkeersbewegingen naar en van Poort43  
 
Hoeveel vrachtwagenbewegingen zullen er per uur zijn?  
 
Wij tellen niet per uur maar per dag. Op de locatie zijn 630 * 2 = 1260 vrachtwagenbewegingen per 
dag vergund voor het geheel. De vergister verwerkt maximaal 260.000 ton. Uitgaande van een 
vrachtauto van 30 ton zijn dit 8666 vrachten per jaar oftewel 28 vrachtwagens per dag (6 dagen in de 
week) Overigens is ca 20% afkomstig van materiaal wat zich al op het terrein bevindt (gras)  
 
28 per dag heen en 28 terug?  
 
Correct 
--------------- 
I 
 
Het gras dat zich al op het terrein bevindt is er toch ook naar toe getransporteerd, dus dat valt 
binnen de maximale capaciteit.  
 
Die vallen inderdaad binnen de maximale capaciteit maar zijn niet extra omdat er nu vergist wordt, 
ze krijgen alleen een andere toepassing 
 
--------------- 
J 
 
In de opstartfase zouden er 59 vrachtwagenbewegingen per dag zijn, zo stond in het ED. Hoeveel zijn 
dat er wanneer de volle capaciteit van de vergister wordt bereikt?  
 
Wij kunnen niet instaan voor berichtgeving van het ED. Antwoorden zijn hierboven gegeven. Dat zijn 
aantallen bij vollast De maximale verwerkingscapaciteit van de vergister correspondeert dan met 2 x 
28 ( heen en terug) transporten per dag. Dat is dus inclusief de aanvoer van gras.  
 
--------------- 
K 
 
Is de aansluiting op de A2 tijdig gereed? Tijdig wil zeggen: zodra de vergister in bedrijf is.  
 
Om de nieuwe weg van ‘Samen mee naar de A2’ aan te kunnen leggen, moet het bestemmingsplan 
aangepast worden. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Op dit 
moment worden de ingediende zienswijzen beantwoord. De planning is dat dit bestemmingsplan in 
januari 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad van Cranendonck aangeboden wordt. Als zij het 
bestemmingsplan vaststelt en er wordt geen beroep ingesteld, dan kan de nieuwe weg tijdig klaar 
zijn. Als er wel beroep ingesteld wordt, is er een reële kans dat de nieuwe weg nog niet klaar is bij 
inbedrijfstelling van de vergister.  
 
Welke maatregelen worden er dan genomen?  
 

De tekeningen waarin de geplande maatregelen uitgewerkt zijn, zijn te bekijken op 
https://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heeze-leende/infrastructuur_42278/item/samen-
mee-naar-de-a2_42947.html 
--------------------- 
L 

https://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heeze-leende/infrastructuur_42278/item/samen-mee-naar-de-a2_42947.html
https://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heeze-leende/infrastructuur_42278/item/samen-mee-naar-de-a2_42947.html


 
Mag Van Asten mest van derden via zijn eigen bedrijf door de pijplijn naar Blue Sphere sturen?  
 
Nee. 
 
Dit is ons inziens geen afdoende antwoord. Want Van Asten kan natuurlijk op een andere ‘eigen’ 
locatie mest van derden innemen en deze vervolgens al dan niet gemengd met eigen mest naar 
Kerkedijk transporteren en vandaaruit via de pjjpleiding aanleveren.  
 
Alhoewel dit geen vraag is kunnen wij het volgende er over opmerken: Van Asten beschikt over een 
eigen, zelfstandige milieuvergunning waarover wij geen zeggenschap hebben. In deze vergunning is 
beschreven wat daarin is toegestaan. Eventuele overtredingen van die vergunning komen in 
voorkomend geval voor rekening van Van Asten . Van Asten heeft een provinciale 
omgevingsvergunning en ODZOB controleert namens de provincie op de naleving ervan. Met van 
Asten is overigens contractueel maximaal 20.000 3 overeengekomen. 
 
--------- 
M 
 
De Ouden levert o.a. bermmaaisel voor de co-vergister. Welk bedrijf en op welke locatie haalt deze 
het zwerfafval en ander ongewenst materiaal daar uit?  
 
Den Ouden op Poort 43. Dat principe is niet anders dan nu. Het materiaal wordt nu in het 
composteringsproces ontdaan van ongewenst materiaal. In de toekomst zal Den Ouden dit doen ten 
behoeve van het vergistingsproces. 
  
Dit roept de vraag op hoe groot de hoeveelheid ongewenst materiaal is en wat er verder mee 
gebeurt?  
 
Op voorhand is de mate van verontreiniging niet exact vast te stellen. Duidelijk is dat de vergister 
geen verontreinigingen kan verdragen. Eventuele verontreinigingen worden uitgezeefd en als 
restafval weer van de locatie afgevoerd. 
 
------------ 
N 
 
 Worden er door Blue Sphere monsters genomen van alle stoffen die de co-vergister in gaan en door 
welke instantie worden die monsters steekproefsgewijs gecontroleerd?  
 
Ja. Ze worden zelf geanalyseerd en door externe laboratoria (nog te selecteren).  
 
Dit antwoord is niet volledig. En bovendien kan een extern laboratorium de analyse doen, maar wie 
stelt de criteria op en stelt de normen vast waaraan minimaal voldaan moet worden?  
 
Bluesphere stelt de criteria op waar de ingangsmaterialen aan moeten voldoen. Dit is exact 
vastgelegd met de leveranciers. Tegen deze criteria wordt getoetst. 
 
-------------- 
O 
 
Wordt de GGD ook betrokken om toezicht te houden op aspecten die relevant kunnen zijn voor de 
volksgezondheid? 



 
De toezichthouder namens de provincie is ODZOB. Zij bepaalt wie zij daarvoor inschakelen.  
------------ 
P 
 
Welke emissies zijn maximaal toegestaan voor het mestvergistingsproces van Blue Sphere, inclusief 
de eraan gekoppelde voor- of nabehandeling en aanvoer, afvoer en eventuele opslag van 
grondstoffen, eindproducten en restproducten?  
 
Er zijn emissies vastgesteld voor het terrein als geheel. Deze zijn opgenomen in de vigerende 
vergunningen.  
 
We nemen aan dat er in een verkaveling van de emissieruimte van het hele terrein is voorzien. En de 
vraag blijft onbeantwoord wat de maximaal toegestane emissies zijn voor het hele terrein en voor de 
activiteiten van Bluesphere als onderdeel daarvan.  
 
Wij willen graag concrete duidelijkheid over de maximale normen voor emissie van: - geluid - geur - 
broeikas- en andere gassen - fijnstof - micro-organismen die een mogelijk risico voor de 
volksgezondheid kunnen inhouden.  
 
Er is nu geen verkaveling van de emissieruimte voorzien per huurder. De emissies zijn cumulatief voor 
alle activiteiten berekend naar de omliggende woningen. Met het opstellen van de revisievergunning 
en met het oog op de Omgevingswet zal dit per samenhangende activiteit in beeld gebracht worden. 
In de bijlagen zijn een aantal concrete normen opgenomen uit de vergunning waaraan voldaan moet 
worden . 

 
------------ 
Q 
 
Wij pleiten ervoor dat er voortdurende monitoring is van emissies en dat er controle met 
daadwerkelijke metingen ter plaatse geschiedt bij klachten van omwonenden.  
 
Jammer genoeg is hierop niet gereageerd. Er was dan ook geen concrete vraag gesteld. Dat zullen we 
nu aanvullend doen: Binnen afzienbare tijd wordt meting van emissies door omwonenden mogelijk.  
 
Wilt u meewerken aan het vaststellen van een protocol en het vaststellen van indicatoren die door 
omwonenden gemeten kunnen worden om overlast door emissies van Bluesphere of andere 
activiteiten op Poort 43 te signaleren en bij het parkmanagement te melden zodat u zo spoedig 
mogelijk adequate maatregelen kunt treffen om de overlast te beëindigen ?  
 

In de omgevingsvergunning zijn reeds voorschriften voor het meten van geluid en geur 
emissies bij de oplevering van specifieke installaties opgenomen. Verder geldt op basis van 
het Activiteitenbesluit een monitoringsregime dat in acht wordt genomen voor de overige 
luchtemissies. Dit wordt momenteel opgesteld en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag 
voorgelegd en kan vervolgens uitgevoerd worden na inwerkingtreding van de installaties.  
 
----------- 
R 
 
Welke preventieve maatregelen zijn er genomen om te waarborgen dat de deur van de ruimte waar 
vrachtwagens lossen altijd eerst gesloten wordt voordat met lossen wordt begonnen?  
 



Er wordt met pijp gelost die aangekoppeld wordt aan de vrachtwagen.  
 
Op de ontwerptekening die bij de presentatie op 25 juni getoond is, stond een overdekte 
ontvangsthal waarin ook mest gescheiden, opgeslagen en gedroogd zou worden. Toentertijd werd 
desgevraagd bevestigd dat hierop ook luchtwassers geplaatst zouden worden. Uit ervaring met 
andere mestverwerkers elders is gebleken dat in de praktijk de deuren van een ontvangstruimte 
gemakshalve vaak open gelaten worden, waardoor de omwonenden toch geuroverlast ondervinden.  
De vraag is welke maatregelen u treft om dit te voorkomen. 
 
Er zullen inderdaad luchtwassers en filters geïnstalleerd worden. Wij kunnen natuurlijk niet instaan 
voor wat andere verwerkers doen. Echter er is hier sprake van een bedrijvenpark met diverse 
bewoners die heel dicht, minder dan 100 meter bijvoorbeeld hun kantoor hebben. Zij willen ook 
geen last hebben van geur. Alle bewoners van het park hebben een collectief belang dat zij geen last 
hebben van elkaar. Op het park heerst een cultuur dat men elkaar onderling aanspreekt op gedrag 
op een dusdanige wijze dat er ook buiten de inrichting geen overlast ervaren wordt. 

 
------------- 
S 
 
Het afvalwater, dat niet schoon genoeg is om op het oppervlaktewater van bijvoorbeeld de Groote 
Aa te lozen, zal mogelijk verkocht worden aan akkerbouwers voor irrigatie-doeleinden. Wordt de 
kwaliteit van dit afvalwater gecontroleerd op mogelijke schadelijke stoffen voordat het de akkers op 
gaat? Dat is belangrijk omdat dit water uiteindelijk in ons grondwater en daarmee in sloten en beken 
terecht komt.  

 
Dit is thans nog niet aan de orde. Daar zullen alsdan normen en afspraken voor vastgesteld worden.  
 
Wilt u ons t.z. t. betrekken bij afspraken over de kwaliteit van het afvalwater dat op 
oppervlaktewater geloosd wordt of naar derden afgevoerd wordt?  
 
Onze milieuadviseurs zullen deze vraag alsdan bespreken met het Waterschap welke in deze het 
bevoegd gezag is. 
  
  



BIJLAGE BIJ BEANTWOORDING VRAGEN IVN 
 
Een overzicht van een aantal normen uit de vergunningen welke gelden voor de exploitatie van de 
inrichting aan de Pastoor P. Thijssenlaan 41-43 zoals deze o.a. vermeld staan in de 
veranderingsvergunning van 18 december 2012. 
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