
 
 
 
Assen, 18 februari 2009 
Ons kenmerk DO/2009001842 
Behandeld door mevrouw R.B. Dingemanse (0592) 36 58 36 
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor Friesland Foods Domo Beilen te Beilen 
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM FRIESLAND 
FOODS DOMO BEILEN TE BEILEN 
 
 
1. ALGEMEEN 
 
1.1. Onderwerp aanvraag 
Op 1 september 2008 hebben wij een aanvraag ontvangen van Friesland Foods Domo Beilen voor 
een veranderingsvergunning op grond van de Wm. De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaal-
de tijd. 
Het betreft een inrichting voor het produceren van onder andere melkpoeder, weiderivaten en kinder-
voeding.  
De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een wasplaats.  
 
Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) behorende bij de Wm, valt de 
inrichting onder meer onder de categorieën 9.3 a en 9.3 c uit het Ivb. Wij zijn op grond hiervan be-
voegd gezag. 
 
1.2. Locatie bedrijf 
Het bedrijf ligt aan De Perk 30 te Beilen. De inrichting bevindt zich tegen het centrum van Beilen, op 
een industrieterrein. 
 
1.3. Vergunningensituatie 
De volgende vergunningen en/of meldingen zijn eerder aan het bedrijf verleend: 
- een revisievergunning: 7.4/2003008383, d.d. 2 november 2004; 
- een melding betreffende nieuwbouw controlekamer: MB/A7/2006015636, d.d. 24 januari 2007; 
- een melding betreffende het plaatsen van een verpakkingslijn: 21/DO/2008006256 d.d. 21 mei 

2008; 
- een melding betreffende een egalisatietank: DO/2008010989 d.d. 16 september 2008. 
 
1.4. Procedure 
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht van toepassing. 
 
Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:  
- burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe; 
- het dagelijks bestuur van waterschap Reest en Wieden; 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord.  
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1.5. Coördinatie Wm-vergunning en vergunning Wet ve rontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) 
De activiteiten vallen binnen de huidige Wvo-vergunning. Er is geen nieuwe Wvo-vergunning nodig. 
Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet nodig. 
 
1.6. Activiteitenbesluit 
Deze inrichting valt onder IPPC categorie 6.4 c. Het activiteitenbesluit niet van toepassing op inrichtin-
gen die onder de IPPC-regeling vallen. Er zijn dan ook geen voorschriften uit het activiteitenbesluit 
van toepassing.  
 
2. BELEIDSOVERWEGINGEN 
 
2.1. Algemeen Toetsingskader/BBT 
Bij vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer wegen wij zo veel mogelijk de verschil-
lende milieugevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk mili-
eurendement te krijgen. In elk geval worden de milieugevolgen getoetst op het gebied van bodem, 
lucht, geluid, externe veiligheid, afvalwater, energiegebruik, water en grondstoffen, afvalstoffen en 
verkeer en vervoer. Bij deze toetsing worden ook toekomstige ontwikkelingen van de omgeving be-
trokken. 
 
Verder houden wij rekening met de geldende milieubeleidsplannen en andere beleidskaders. Ook 
houden wij rekening met de voor de aangevraagde activiteiten geldende richtlijnen. 
 
Op 1 december 2005 is een aanpassing van de Wm in werking getreden, waarmee de IPPC-richtlijn is 
geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.  
Dientengevolge moeten in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het 
milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen 
die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel 
mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking ko-
mende Beste Bestaande Technieken, BBT, worden toegepast. 
Bij de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de Wm vermelde aspecten te betrek-
ken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- 
en het preventiebeginsel. 
In het bijzonder dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing 
BBT-documenten. 
 
Voor installaties als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (GPBV-installaties) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 
van de in de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen informatiebronnen. 
Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening 
worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de 
inrichting. 
Blijkens jurisprudentie behoren wij ook de eindconcept-BREF's en BREF's die nog niet zijn opgeno-
men in tabel 1 te betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden beschouwd als docu-
menten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfs-
voering die met succes in de praktijk zijn beproefd 
 
2.2. Beoordeling 
De aangevraagde activiteiten worden niet genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn. 
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Voorts hebben wij aan de hand van bestaande literatuur, de in de Regeling aanwijzing BBT-
documenten genoemde Nederlandse informatiedocumenten en kennis van de aangevraagde activitei-
ten bij het verlenen van de vergunning BBT voorgeschreven. 
 
Op de aangevraagde activiteiten is het volgende Nederlandse informatiedocumenten uit de Regeling 
aanwijzing BBT-documenten van toepassing: 
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB); 
 
2.3. Conclusies BBT 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste 
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, gelui-
demissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen voor het 
milieuthema bodem wordt verwezen naar de onderstaande paragraaf. 
 
3. BODEM 
 
3.1. Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bo-
dembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.  
 
Het Ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen 
en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en 
harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzienin-
gen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale 
bodembeschermingstrategie worden gestuurd. 
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming 
ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang 
echter wel. 
 
3.2. De potentieel bodembedreigende activiteiten 
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats: 
- wassen van vrachtwagens. 
 
Bij de aanvraag is geen bodemrisicodocument gevoegd. Echter, de bodembedreigende activiteit en de 
daarbij te nemen maatregelen staan wel genoemd in de aanvraag. De bodembedreigende activiteit 
die aangevraagd wordt is het uitwendig reinigen van vrachtwagens. 
 
Er wordt een nieuwe rijdende melkontvangst aangelegd. Deze activiteit is al vergund met de huidige 
revisievergunning. Tijdens het overleg over de aanleg van de nieuwe losplaats bleek dat de vrachtwa-
gens ook aan de buitenkant gereinigd worden. Deze activiteit was niet aangevraagd en ook niet ver-
gund. Echter, de activiteit voldeed al wel aan de daaraan gestelde eisen.  
 
3.3. De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voo rzieningen ter bescherming van de  

bodem 
De nieuw aan te leggen wasplaats voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de NRB: een vloei-
stofdichte voorziening aangelegd volgens CUR/PBV-51, waarbij de aansluiting op het riool is voorzien 
van een zandvanger/olieafscheider. 
 
3.4. Beoordeling en conclusie 
Wij stemmen in met de aanleg van de wasplaats, zoals omschreven in de aanvraag. 
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Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden. 
 
4. BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT 
 
4.1. Ingekomen adviezen 
Naar aanleiding van de aanvraag zijn binnen de door de wet gestelde termijnen geen adviezen binnen 
gekomen. 
 
4.2. Tervisielegging 
Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wm en afdeling 3.4 van de Awb hebben de aanvraag met de 
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage gelegen bij de gemeente Midden-Drenthe en bij 
de provincie Drenthe. De kennisgeving is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad Het Gezinsblad. 
 
De aanvraag en de bijbehorende stukken en het besluit liggen zes weken ter inzage bij de gemeente 
Midden-Drenthe en bij de provincie Drenthe. De kennisgeving met betrekking tot het besluit is gepu-
bliceerd in het huis-aan-huisblad Het Gezinsblad. 
 
4.3. Zienswijze 
Binnen zes weken na de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan eenieder daartegen 
bij het bestuursorgaan schriftelijke zienswijzen inbrengen. De persoonlijke gegevens van degene die 
een schriftelijke zienswijze heeft ingebracht worden, indien hij daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. 
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn binnen de door de wet gestelde termijn geen schriftelijk 
zienswijzen binnengekomen. 
 
 
5. BESLUIT 
 
Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij: 
- de door Friesland Foods Domo Beilen BV aangevraagde veranderingsvergunning op grond van 

de Wm artikel 8.1 te verlenen voor hun inrichting gelegen aan de Perk 30 te Beilen; 
- de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd; 
- aan deze vergunning voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in de bijbehorende 

bijlage zijn opgenomen. 
 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze, 
 
 
 
 
P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
tk/coll. 
 
Origineel van dit besluit zenden aan: 
- Friesland Foods Domo Beilen, t.a.v. de heer ir. R.M.P. van Gennip, Postbus 124,  

7940 AC Meppel 
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Een afschrift te zenden aan: 
- de burgemeester en wethouders van Midden Drenthe, Postbus 24, 9410 AA Beilen;  
- het dagelijks bestuur van waterschap Reest en Wieden, Postbus 120, 7940 AC Meppel; 
- de VROM-inspectie Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen 
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1 BODEM 
 
1.1. Doelvoorschriften 
1.1.1. Het bodemrisico van de wasplaats moet door het treffen van doelmatige maatregelen en 

voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB. 
 
1.1.2. Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van een bodembeschermende 

voorziening waarop motorvoertuigen worden gewassen, wordt ten minste voldaan aan voor-
schrift 2.1.3, 2.1.4 en 2.1.5. 
 

1.1.3. Het afvalwater moet door een slibvangput en olieafscheider worden geleid die voldoen aan 
en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2. 

 
1.1.4. Het afvalwater mag na passeren van de olie/slibafscheider niet meer bevatten dan: 

a 20 milligram olie per liter; 
b 300 milligram onopgeloste bestanddelen per liter. 
 

1.1.5. Er dient een monsterput aanwezig te zijn zodat het te lozen afvalwater op een doelmatige 
wijze kan worden bemonsterd. 
 

1.2. Voorzieningen 
1.2.1. Het wassen van motorvoertuigen of onderdelen van motorvoertuigen moet plaatsvinden 

boven een vloeistofdichte vloer, dit ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar 
bodemrisico. Bij het wassen vrijkomende vloeistoffen mogen niet over de rand van de vloei-
stofdichte vloer of verharding kunnen lopen. 
 

1.2.2. Bij de in het vorige voorschrift genoemde vloeistofdichte vloer moet een geldige PBV-
Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen aanwezig zijn. Op verzoek dient deze verklaring 
aan het bevoegd gezag te worden overlegd. 
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN 

 

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...: 

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, 
NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de 
vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correc-
tiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties 
is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van 
die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is 
bepaald. 

 

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte 
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalver-
wijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en defi-
nities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities. 

 

BESTELADRESSEN: 

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij: 

SDU Service, afdeling Verkoop 

Postbus 20014 

2500 EA DEN HAAG 

telefoon (070) 378 98 80 

telefax (070) 378 97 83 

 

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl 

 

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij: 

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop 

Postbus 5059 

2600 GB DELFT 

telefoon (015) 269 03 91 

telefax (015) 269 02 71 

www.nen.nl 

 

- BRL-richtlijnen bij: 

KIWA Certificatie en Keuringen 

Postbus 70 

2280 AB RIJSWIJK 

telefoon (070) 414 44 00 

telefax (070) 414 44 20 

 

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. 

www.infomil.nl 
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BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL: 

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emis-
sies of immissies te reduceren. 

 

BODEMRISICO(CATEGORIE): 

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige 
activiteit. 

 

BODEMRISICOCATEGORIE A: 

Verwaarloosbaar bodemrisico. 

 

BODEMRISICODOCUMENT: 

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedrei-
gende activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, conform de bodem-
risicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald. 

 

HUISHOUDELIJK AFVALWATER: 

Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens. 

 

NER: 

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht. 

 

NRB: 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergun-
ningen (InfoMil). 

 

PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN: 

Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening. 

 

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT: 

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de 
aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen 
waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend 
is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit 
te sluiten buiten beschouwing gelaten. 

 

RISICO: 

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen. 

 

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING: 

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en ade-
quate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorzie-
ning kan komen. 
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WONING: 

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning 

gebruik wordt of daartoe is bestemd. 

 
 
 
 


