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Bij brief van 25 augustus 2021, ingekomen op 25 augustus 2021, heeft u 

namens de SP fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Worden, bij overname van een bedrijf, alle in het verleden afgegeven 
vergunningen zonder nieuwe controle overgenomen door de nieuwe eigenaar? 
Zo nee, welke toetsing vindt er dan plaats? 
Antwoord: Een vergunning is locatie gebonden. In zijn algemeenheid geldt dat 

vergunningen overdraagbaar zijn aan een rechtspersoon/natuurlijke persoon. 

Er vindt geen (nieuwe) toetsing van de milieuaspecten plaats. 

Het kan in voorkomende gevallen zo zijn dat de nieuwe vergunninghouder of 

exploitant aan een onderzoek op grond van de Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet bibob) moet 

ondergaan. 

Overigens is in de onderhavige casus geen sprake van overdracht van 

vergunningen. Deponie Zuid B.V. is en blijft vooralsnog vergunninghouder. VTTI 

is voornemens de activiteiten met gebruikmaking van deze vergunning feitelijk 

uit te voeren. 

 

2. Kan een bedrijf zomaar alle vergunningen overkopen?  
Antwoord: Ja, zie de beantwoording op vraag 1. 

  



 

 

 

Datum 

5 oktober 2021 

Ons kenmerk 

C2285998/4946943 

  2/3 

 

3. Is er bij wisseling van eigenaar een toetsing naar de huidige nieuwe 
inzichten, nieuwe metingen en Provinciale gebiedsgerichte aanpak? 
Antwoord: Nee, zie verder de beantwoording op vraag 1.  

 

4. Zit in de vergunning die is afgegeven aan Zitta Biogas ook mestbewerking 
opgenomen?  
Antwoord: Wij hebben geen vergunning verleend aan Zitta Biogas, zie ook de 

beantwoording op vraag 1. In de aan Deponie Zuid B.V. verleende 

vergunningen is een mestvergistingsinstallatie opgenomen.  

 

5. Hoe kan het dat een bedrijf in de groenblauwe mantel een vergunning heeft 
gekregen voor mestverwerking? 
Antwoord: Het bedrijf ligt in bestaand stedelijk gebied. In het vastgestelde 
bestemmingsplan “Bedrijventerrein Spinder 2017” (29-08-2017) is de locatie 
aangewezen als ‘bedrijf’. De hiervoor aangewezen gronden zijn onder andere 
bestemd voor een vergistingsinstallatie. De aanvraag is destijds getoetst aan dit 
bestemmingsplan en is passend bevonden. Het bestemmingsplan is nadien niet 
meer gewijzigd. 

 

6. Het geuronderzoek Chemelot Geleen, dat als bijlage 8 is toegevoegd aan 
het geuronderzoek Spinder Tilburg gaat uit van een gaswasser in 3 stappen 
(ontstoffing, zure- en loogwasser met een rendement van 75%), gaat een 
soortgelijke gaswasser in Tilburg ook geplaatst worden? 
Antwoord: In de aanvraag (ontvangen op 7 juni 2017) is opgenomen dat een 

meertraps gaswasser met een rendement van 80% gerealiseerd gaat worden. 

Dit is door ons als zodanig vergund (vergunning 4 april 2018). 

 

7. Is volume luchtstroom meegenomen bij de bepaling van de gereinigde 
geurvracht? Zijn alle bronnen (dus ook 41, 42, 43 en 44) meegenomen bij het 
geuronderzoek? 
Antwoord: Het antwoord op beide vragen is ja. Deze aspecten zijn beoordeeld 

bij de aanvraag en stonden het verlenen van de vergunning niet in de weg.  
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8. Klopt de conclusie dat de gereinigde geurvracht een factor 3 toeneemt? 
Antwoord: Nee, de genoemde factor 3 is gebaseerd op onjuiste 

uitgangspunten. Natte onbewerkte mest heeft een grotere geuremissie dan 

vergiste mest, waar het hier om gaat. Hier betreft het een dikke fractie 

digestaat, die gedroogd wordt. Daarnaast is er sprake van een andere 

uitworptemperatuur van de luchtwasser en een andere positie van de vergister. 

 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen 

besluit, 

namens deze, 

 

 

S.M. van Gent - Muis, 

programmamanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

 

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door 

de verantwoordelijk programmamanager ondertekend) 

 
 

 


