
 

Aan: 
de heer W.L.H. Moinat 
 
(i.a.a. de overige Statenleden) 
 
 
 
 
 
Assen, 15 maart 2022 
Ons kenmerk 11/5.1/2022000272 
Behandeld door team Water, Bodem en Milieu  
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde 
over mogelijke overtredingen Meststoffenwet 
 
 
Geachte heer Moinat, 
 
In uw brief van 9 februari 2022 stelde u een aantal vragen over mogelijke over-
tredingen Meststoffenwet. Deze vragen beantwoorden wij als volgt. 
 
 
Vraag 1 
Zover wij weten zijn er in Drenthe 11 erkende co-vergisters. Klopt onderstaande 
lijst? Zo nee, welke mist er of is inmiddels geen erkende co-vergister meer? 
- Attero Wijster  
- Biovender Witteveen 
- Bio Energy Donderen  
- Benning Dwingeloo 
- Bio Energy Coevorden  
- Melkveebedrijf Riedstra en Hoving Veenhuizen 
- Green Create Wijster  
- Gasselte B.V. Gasselternijveenschemond 
- Cremerhoeve Tynaarlo  
- Biovender Beilen 
- Woagen B.V. Exloërmond 

 
Antwoord 1 
De erkenningen van co-vergisters worden uitgevoerd door de Neder-
landse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op basis van de Meststoffen-
wet. Wij verlenen vergunningen voor deze bedrijven op basis van de Wet 
algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en Wet milieubeheer. 
Hoewel er geen koppeling is tussen beide systemen werken wij wel  
samen, met name ten aanzien van registraties. Voor het milieu deel is het 
namelijk van belang dat een meststof wordt geproduceerd. Gebeurt dat 
namelijk niet dan is er geen sprake van een doelmatige verwerking van 
afvalstoffen en mag de activiteit niet worden toegestaan. Hier moeten 
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wij dan ook voorschriften aan verbinden om de werkwijze te borgen. Tot 
zover is er overlap tussen mest en afval.  
Voor de volgende installaties is vergunning aanwezig in Drenthe, onder-
verdeeld per bevoegd gezag.  
 
Gemeente bevoegd voor co-vergisting (geregistreerd door NVWA en Re-
gionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD))  
• Biovender Witteveen, Witteveen  
• Cremerhoeve, Tynaarlo  
• Gasselte bio energie B.V., Gasseltenijveenschemond 
• De Drentse Hoeve Bio energie B.V., Wezup 
• Biovender, Beilen  
• Woagen, 2de Exloërmond 
• Bio Energy Hartlief-Lammers B.V., Donderen (handhaving wordt  

tijdelijk uitgevoerd door provincie) 
 

Gemeente bevoegd voor co-vergisting (geregistreerd door RUDD,  
momenteel niet in bedrijf) 
• Bosma, Zuidvelde (installatie is ontmanteld)   
• Hazelaar, ’t Haantje (wordt gereviseerd)  
• Kimman, Coevorden (wordt ontmanteld)  
• Lamertink Oosthalen, Hooghalen (niet in bedrijf sinds lange tijd)   
• Mostert van der Weg, Zuidvelde (niet in bedrijf sinds 2016) 
 
Provincie bevoegd voor co-vergisting (geregistreerd door NVWA en 
RUDD) 
• Bio Energie Coevorden, Coevorden (Bio Energy Coevorden)  
• Green Create, Wijster  
• Attero, Wijster 
Provincie bevoegd voor co-vergisting (geregistreerd door RUDD,  
momenteel niet in bedrijf) 
• BGA Coevorden, Coevorden (eind 2021 ingetrokken)  

 
Naast de voorgaande bedrijven waar sprake is van co-vergisting is er een 
aantal bedrijven in Drenthe die vergisting toepassen in een industrieel 
proces. Zoals bijvoorbeeld Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Echten 
en RWZI Meppel. Deze installaties hoeven niet per se erkend te zijn door 
de NVWA, maar moeten wel een vergunning hebben. Ook is er een  
aantal monovergisters voor mest. Hier is geen sprake van co-vergisting 
omdat er alleen, zoals het woord al aangeeft, mest wordt verwerkt met 
een beperkte capaciteit. Op de lijst van installaties die SP aangeeft zijn 
dat onder andere de installaties van Benning in Dwingeloo en Melkvee-
bedrijf Riedstra en Hoving in Veenhuizen. De RUDD heeft ook Hilhorst in 
Noord-Sleen geregistreerd. Daarnaast zijn er nog vergisters die alleen 
plantaardig materiaal verwerken zoals Kloosterman in Nieuweroord. 

 
 
 
Vraag 2 
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De verwerking van mest, het bijmengen van co-producten en de verwerking van 
digestaat is aan strenge regels onderworpen om mogelijke milieu en/of gezond-
heidsschade te voorkomen. Hebben alle co-vergisters de benodigde omgevings-
vergunningen voor alle activiteiten die op deze bedrijven plaatsvinden? 
 

Antwoord 2 
De bedrijfsactiviteiten worden regelmatig gecontroleerd door de RUDD 
of zij voldoen aan de voorwaarden van de vergunning die aan hen is  
verleend. Hierbij wordt ook gekeken naar de verwerking van mest, het 
bijmengen van co-producten en de verwerking van digestaat. Er zijn ons 
enkele situaties bekend waarbij niet conform de vergunde activiteiten 
wordt gehandeld met betrekking tot de genoemde activiteiten. De RUDD 
voert toezicht uit en treedt in dergelijke gevallen handhavend op con-
form de Landelijke Handhavingsstrategie.  
 

 
Vraag 3 
Zo nee, welke niet en wat was de reden voor het niet afgeven van de ver- 
gunning? 

 
Antwoord 3 
Op dit moment is er in Drenthe één installatie waar geconstateerd is dat 
het bedrijf buiten de vergunning treedt. Het bedrijf heeft een ver- 
gunningaanvraag ingediend voor deze extra activiteiten, deze ver- 
gunning is geweigerd. Aanleiding voor de weigering is dat de nieuwe  
activiteiten niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, niet 
de best beschikbare technieken worden toegepast (wordt niet voldaan 
aan de minimale inspanning) en voor het onderdeel geur een onaccepta-
bele situatie zal ontstaan.   
De RUDD treedt hier handhavend op conform de Landelijke Handhavings-
strategie. 
 

 
Vraag 4 
Co-vergisters maken gebruik van de SDE+ subsidieregeling voor de productie van 
duurzame energie uit biomassa. De vereisten van de Meststoffenwet zijn ook op-
genomen als voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidies. Sinds 
2017 is het mogelijk voor RVO Zwolle om naar aanleiding van een overtreding 
van de meststoffenregelgeving een korting op het subsidiebedrag door te  
voeren. Is er in de Drentse subsidieregelingen ook de mogelijkheid opgenomen 
om kortingen of terugvorderingen door te voeren? Kunt u dat toelichten? 

 
Antwoord 4 
De provincie heeft sinds 2017 geen subsidieregelingen meer die een sub-
sidieverlening aan een co-vergister mogelijk maken. Daarom is het ook 
niet nodig geweest om in een regeling de mogelijkheid op te nemen om 
kortingen en/of terugvorderingen toe te passen indien een overtreding 
van meststoffenregelgeving wordt geconstateerd. Op basis van de Alge-
mene Subsidieverordening 2017 kan, indien er gegronde redenen bestaan 
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om aan te nemen dat de aanvrager doelen nastreeft of activiteiten  
ontplooit die in strijd zijn met de wet, de subsidie worden geweigerd. 

 
 
Vraag 5 
Hoeveel provinciale subsidie is er per co-vergister verstrekt? 

 
Antwoord 5 
Onder de subsidieregeling Drentse Green Deal is in mei 2017 de volgende 
subsidie aan een co-vergister verleend: 
- Rika GreenPark Wijster (overgenomen door Green Create Wijster)  

€ 149.000,--. 
 
Vraag 6 
Welke leningen of garanties zijn er door Drenthe verstrekt per co-vergister? 
 

Antwoord 6 
Sinds 2017: geen. 

 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
wa.coll. 



                  
 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
Assen, 09-02-2022 

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over mogelijke overtredingen meststoffenwet. 
 
Geachte mevrouw Klijnsma, 
 
Meerdere media* berichtten op 10 januari j.l. dat zeven boerenbedrijven in Drenthe, 
Groningen en Friesland worden vervolgd door het Openbaar Ministerie voor het overtreden 
van de meststoffenwet. De boeren hebben tonnen papierslib verwerkt in hun co-vergister, 
terwijl dat niet mag. Er bleef een milieuvervuilend restproduct over dat als meststof over het 
land werd verspreid. De zeven zaken zijn door de rechter uitgesteld, omdat nu ook 
tussenhandelaren worden gehoord. Deze zaken zijn onderdeel van een veel grotere 
strafzaak.  
De toezichthouder voor de meststoffenwet gaat in de regel niet gauw over tot het strafrechtelijk 
vervolgen bij overtredingen. Dan moet het gaan om overtredingen die herhaaldelijk, grootschalig, in 
crimineel verband en/of via complexe frauduleuze constructies plaatsvinden.  
 
Naar aanleiding van bovenstaand bericht hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Zover wij weten zijn er in Drenthe 11 erkende co-vergisters. Klopt onderstaande lijst? Zo 
nee, welke mist er of is inmiddels geen erkende co-vergister meer? 
-Attero Wijster     -Biovender Witteveen 
-Bio Energy Donderen   -Benning Dwingeloo 
-Bio Energy Coevorden   -Melkveebedrijf Riedstra en Hoving Veenhuizen 
-Green Create Wijster   -Gasselte B.V. Gasselternijveenschemond 
-Cremerhoeve Tynaarlo   -Biovender Beilen 
-Woagen B.V. Exloërmond 

2. De verwerking van mest, het bijmengen van co-producten en de verwerking van digestaat is 
aan strenge regels onderworpen om mogelijke milieu en/of gezondheidsschade te 
voorkomen. Hebben alle co-vergisters de benodigde omgevingsvergunningen voor alle 
activiteiten die op deze bedrijven plaatsvinden? 

3. Zo nee, welke niet en wat was de reden voor het niet afgeven van de vergunning? 
4. Co-vergisters maken gebruik van de SDE+ subsidieregeling voor de productie van duurzame 

energie uit biomassa. De vereisten van de Meststoffenwet zijn ook opgenomen als 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidies. Sinds 2017 is het mogelijk 
voor RVO Zwolle om naar aanleiding van een overtreding van de meststoffenregelgeving 
een korting op het subsidiebedrag door te voeren.**  
Is er in de Drentse subsidieregelingen ook de mogelijkheid opgenomen om kortingen of 
terugvorderingen door te voeren? Kunt u dat toelichten? 

5. Hoeveel provinciale subsidie is er per co-vergister verstrekt? 
6. Welke leningen of garanties zijn er door Drenthe verstrekt per co-vergister? 

 
Namens de SP-fractie  
 
 
 
Wim Moinat 



                  
 
 
 
 
* Media 10-01-2022 
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/177116/Boeren-voor-rechter-voor-illegaal-verwerken-papierslib-in-vergister 
https://www.ad.nl/drenthe/boeren-voor-de-rechter-voor-illegale-stoffen-in-
vergister~a3f29592/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
https://nos.nl/artikel/2412610-zeven-boerenbedrijven-vervolgd-voor-illegaal-verwerken-papierslib. 
 
** Inspectieresultaat co-vergisters NVWA 2020 
file:///C:/Users/GEBRUI~1/AppData/Local/Temp/inspectieresultaten-covergisters-2020-1.pdf 
 


