
 
 
 
Assen, 10 april 2008 
Ons kenmerk DO/2008004628 
Behandeld door mevrouw C. Overgoor (0592) 36 54 10 
Onderwerp: Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor Agrifirm BV te Meppel
 
 
I. ALGEMEEN 
 
I.A. Onderwerp aanvraag 
Op 21 juni 2007 (aangevuld op 12 oktober 2007) hebben wij een aanvraag van Agrifirm BV te  
Meppel ontvangen voor een vergunning krachtens de Wm voor het veranderen van een inrichting 
(artikel 8.1, eerste lid, van de Wm). De aan-vraag voorziet in de opslag en verkoop van consumen-
tenvuurwerk tijdens de jaarwisseling in de loods op het perceel aan de Zomerdijk te Meppel.  
 
De inrichting is gevestigd op het industrieterrein Oevers C aan de Noordeinde 31 en de Zomerdijk te 
Meppel. De inrichting is gelegen op kadastrale percelen gemeente Meppel, sectie I, nummers 405, 
506, 407, 408, 409, 549, 548, 401, 636, 378, 379, 592, 403 en 404.  
 
I.B. Vergunningssituatie 
Voor de inrichting is op 6 maart 2007 een revisievergunning krachtens de Wm verleend voor de pro-
ductie van veevoeders door middel van twee productielijnen met een totale maximale capaciteit van 
ca. 100 ton per uur. Het betreft een lijn voor de productie van vleeskuikenvoer (geperst) en een  
andere lijn voor de productie van legkippenvoer (voornamelijk meel).  
 
Aanleiding voor het aanvragen van een veranderingsvergunning is dat Agrifirm BV tijdens de jaar-
wisseling vuurwerk wil verkopen. De verkoop van vuurwerk is niet toegestaan volgens de eerder 
verleende revisievergunning krachtens de Wm. 
 
I.C. Beschrijving aangevraagde activiteiten 
De aanvraag voorziet in: 
- de verkoop van consumentenvuurwerk aan particulieren tijdens vuurwerkverkoopdagen; 
- het uitbreiden van de inrichting met een verkoopruimte, een bewaarplaats en een bufferbewaar-

plaats in de loods op het perceel aan de Zomerdijk te Meppel; 
- de opslag van 8.598 kg consumentenvuurwerk; 
- het aanbrengen van een automatische sprinklerinstallatie. 
 
I.D. Bevoegd gezag 
Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting op grond van de volgende categorieën van bijlage I van het 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer: 
- categorie 9.3, lid d 
- categorie 28.4 
 
I.E. Ontvankelijkheid 
De ingediende vergunningaanvraag voldoet aan de in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit  
milieubeheer gestelde eisen.  
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In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvraagster op 1 augustus 
2007 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op  
21 oktober 2007 ontvangen.  
De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvraagster 
nodig heeft om de aanvraag aan te vullen. 
 
In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met twaalf weken (arti-
kel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)). 
 
I.F. Aanvraag en vergunning 
De vergunningaanvraag en de daarbij verstrekte gegevens maken deel uit van de vergunning.  
 
I.G. Procedure 
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing. 
De aanvraag is door ons op 21 juni 2007 ontvangen en is op 25 juli 2007 doorgestuurd naar de  
wettelijke adviseurs, te weten: 
- het college van burgemeester en wethouders van Meppel 
- het waterschap Reest en Wieden 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord 
- de regionale Brandweer 
 
De aanvulling op de aanvraag is op 21 oktober 2007 ontvangen en is op 29 november 2007 door-
gestuurd naar de voornoemde wettelijke adviseurs. 
 
Voor de aangevraagde verandering is geen Wvo-vergunning vereist. Coördinatie van de Wm-vergun-
ning met de Wvo-vergunning is niet aan de orde. 
 
Er is geen sprake van bouwen in de zin van de Woningwet zodat het in werking treden van onder-
havige vergunning niet afhankelijk is van het inwerking treden van een bouwvergunning.  
 
I.H. Bestemmingsplan 
De locatie waar de inrichting is gevestigd, heeft de bestemming bedrijfsdoeleinden en is gevestigd  
op het industrieterrein Meppel-Staphorst, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Drenthe op 
25 juni 1991, kenmerk RG/A26/91-4.928. 
 
 
II. MLIEUEFFECTRAPPORTAGE 
 
De aangevraagde activiteiten zijn niet m.e.r-plichtig en niet m.e.r.-beoordelingsplichtig op grond van 
het Besluit milieueffectrapportage 1994.  
 
 
III. BEKENDMAKING ONTWERPBESCHIKKING 
 
III.A. Terinzagelegging 
De kennisgeving over de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter 
plaatse verschijnend regionaal dagblad op 13 februari 2008. Vervolgens heeft de ontwerpbeschikking 
gedurende zes weken ter inzage gelegen, namelijk van 14 februari 2008 tot en met 26 maart 2008. 
 
III.B. Adviezen 
Naar aanleiding van de aanvraag is op 25 juli 2007 een advies van de regionale Brandweer Drenthe 
binnengekomen. 
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Het advies is gebaseerd op de het Vuurwerkbesluit 2002 en het Memorandum nummer 60. De aan-
vraag is door de Regionale Brandweer getoetst aan het Vuurwerkbesluit 2002 en het Memorandum 
nummer 60. 
Naar aanleiding van het advies van de Regionale Brandweer hebben wij een aanvulling op de aan-
vraag gevraagd.  
Naar aanleiding van de aanvulling op de aanvraag is op 13 november 2007 een tweede advies ont-
vangen van de Regionale Brandweer Drenthe. Uit de aanvraag blijkt niet duidelijk hoe de constructie 
is uitgevoerd met betrekking tot de containers. De Regionale Brandweer Drenthe heeft in het tweede 
advies aangegeven dat zij geen bezwaar heeft tegen de opslag van consumentenvuurwerk mits: 
- de elektropompset in een gesprinklerde ruimte is geplaatst of in een ruimte met een onbrand-

bare constructie waar behalve de elektropompset geen andere vuurbelasting aanwezig is 
(memorandum 60, 4.2b watervoorziening); 

- het bassin of de watertank zodanig is afgeschermd dat bij een brand deze niet kunnen wor-
den aangetast. Dit betekent dat het bassin of de watertank in een compartiment met een 
WBDBO van tenminste zestig minuten dient te worden geplaatst. 

De voornoemde eisen komen overeen met de eisen uit Memorandum 60. Memorandum 60 is recht-
streeks werkend. Derhalve zijn naar aanleiding van het advies van de Regionale Brandweer geen 
aanvullende voorschriften aan deze vergunning verbonden. 
 
 
IV. BELEIDSOVERWEGINGEN 
 
IV.A. Provinciaal omgevingsplan (POP) en Provincial e milieuverordening (PMV) 
Op 7 juli 2004 hebben provinciale staten het POP II vastgesteld. Het POP II vormt het beleidskader-
voor het omgevingsbeleid van de provincie Drenthe voor de periode 2004-2015. 
Op 2 februari 2005 is de Provinciale omgevingsverordening (POV) in werking getreden. De POV is 
opgesteld om het omgevingsbeleid uit het POP II goed te kunnen uitvoeren en handhaven. 
De inrichting is niet gelegen in een van de milieubeschermingsgebieden zoals deze zijn aangewezen 
in het POP en in de POV.  
 
In het POP II is geen specifiek beleid opgenomen ten aanzien van de aangevraagde activiteiten.  
 
IV.B. Algemeen toetsingskader 
De artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beper-
ken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van  
invloed zijn.  
 
Toetsing aan best beschikbare technieken (BBT) 
Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog 
niveau van bescherming van het milieu aan de vergunningsvoorschriften 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 aanmer-
king komende BBT worden toegepast. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm, juncto artikel 5a.1 van het IVB dienen wij bij de 
bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.  
De Regeling aanwijzing BBT-documenten is voor deze aanvraag niet van toepassing, omdat de ver-
andering uitsluitend betrekking heeft op vuurwerk. 
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IV.C. Vuurwerkbesluit 
De aangevraagde veranderingen vallen binnen de werkingssfeer van het Besluit houdende nieuwe 
regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit). Dit betekent 
dat, ingevolge artikel 2.2.2 van het Vuurwerkbesluit, naast vergunningsvoorschriften moet worden 
voldaan aan de voorschriften opgenomen in bijlage 1, onder A, B en D en op grond van artikel 4.2, 
derde lid, aan de veiligheidsafstanden die van toepassing zijn ingevolge bijlage 3 van het Vuurwerk-
besluit.  
 
Externe veiligheid 
De aangevraagde activiteiten brengen met zich mee dat binnen de inrichting consumentenvuurwerk: 
- wordt opgeslagen in gesloten UN-verpakking met een totale hoeveelheid van 8.598 kg; 
- in de bufferbewaarplaats vuurwerk uit de UN-verpakking gehaald wordt om er, ten behoeve 

van verkoop, pakketten van te maken; 
- in de verkoopruimte tijdens de vuurwerkverkoopdagen verkocht wordt aan particulieren. 
Vuurwerk kan bij onvoldoende preventieve en/of repressieve maatregelen een risico voor de omge-
ving opleveren. Om dit risico te minimaliseren zijn in het Vuurwerkbesluit voorzieningen vereist ten-
einde brand- en explosiegevaar te beperken of te voorkomen.  
In het Vuurwerkbesluit zijn onder meer eisen opgenomen met betrekking tot de aanwezigheid van 
een automatische sprinklerinstallatie, de constructie van de vuurwerkbewaarplaats en de afstanden 
tot objecten binnen de inrichting.  
 
Een vergunning mag niet verleend worden als ten tijde van vergunningverlening al vaststaat dat de 
inrichting niet kan voldoen aan de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. Om deze reden volgt hier-
onder een samenvatting van de relevante voorschriften van het Vuurwerkbesluit en de toetsing van 
onderhavige aanvraag op deze voorschriften. 
 
Constructie (buffer)bewaarplaats 
De scheidingsconstructie tussen de ruimte waarin de deur van de (buffer)bewaarplaats zich bevindt 
en de verkoopruimte heeft een brandwerendheid die niet lager is dan dertig minuten en bevat naast 
de zelfsluitende toegangsdeur naar de verkoopruimte geen openingen of ramen die opengezet kun-
nen worden (bijlage 1 B, voorschrift 2.6). 
Opmerking: op de bij de aanvraag behorende tekening is een brandwerende scheidingsconstructie 
aangegeven. 
 
Automatische sprinklerinstallatie 
De aangevraagde activiteiten brengen met zich mee dat in de bufferbewaarplaats en in de verkoop-
ruimte een gecertificeerde sprinklerinstallatie moet worden geïnstalleerd.  
De bewaarplaats, bufferbewaarplaats en verkoopruimte worden niet eerder in gebruik genomen dan 
nadat door een inspectie-instelling als bedoeld in voorschrift 5.2 een goedkeurend inspectierapport is 
afgegeven of nadat een certificaat door een daartoe op basis van EN 45011 door de Raad voor  
Accreditatie geaccrediteerde certificatie-instelling is afgegeven. Uit het goedkeurend inspectierapport 
of het certificaat dient te blijken dat de brandbeveiligingsinstallatie voldoet aan het goedgekeurde 
Programma van Eisen. Het goedkeurend inspectierapport of het certificaat dient binnen de inrichting 
aanwezig te zijn (bijlage 1B, voorschrift 5.3). 
Opmerking: uit de aanvraag blijkt dat aan dit voorschrift wordt voldaan. 
 
Een installatie dient te zijn voorzien van een geldige kwaliteitsverklaring (certificaat) die is afgegeven 
door een certificatie-instelling die geaccrediteerd is door de Stichting Raad voor Accreditatie 
(bijlage 1 B, voorschrift 5.5). 
Opmerking: uit de aanvraag blijkt dat aan dit voorschrift wordt voldaan. 
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Afstanden tot objecten binnen de inrichting 
Indien in de inrichting niet meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk, niet zijnde theatervuurwerk, 
mag worden opgeslagen, dient, in afwijking van de vorige volzin, ten minste 8 m in acht te worden 
genomen (bijlage 1B, voorschrift 6.1). 
Opmerking: aan deze afstand wordt volgens de aanvraag ruimschoots voldaan (de afstand bedraagt 
ca. 17 m). 
 
Opslag van meer dan 1.000 kg consumentenvuurwerk 
In een inrichting waar meer dan 1.000 kg consumentenvuurwerk doch niet meer dan 10.000 kg con-
sumentenvuurwerk mag worden opgeslagen: 
- mogen ten hoogste twee bewaarplaatsen aanwezig zijn; 
- mag ten hoogste één bufferbewaarplaats aanwezig zijn en mag in die bufferbewaarplaats in 

totaal ten hoogste 2.000 kg consumentenvuurwerk aanwezig zijn, ongeacht of het consu-
mentenvuurwerk verpakt of onverpakt is (bijlage 1, D, voorschrift 1). 

Opmerking: uit de aanvraag blijkt dat maximaal 2.000 kg consumentenvuurwerk in de bufferbewaar-
plaats wordt opgeslagen.  
 
Blusmiddelen 
Het aantal brandslanghaspels is zodanig dat de loopafstand tussen een brandslanghaspel en elk 
punt van de vloer van de inrichting niet groter is dan de lengte van de slang, vermeerderd met 5 m. 
Bij het bepalen van de loopafstand wordt een constructieonderdeel, niet zijnde een bouwconstructie, 
buiten beschouwing gelaten (bijlage 1B, voorschrift 1.11). 
Opmerking: uit de aanvraag blijkt dat een brandslanghaspel van 30 m wordt gemonteerd, waardoor 
wordt voldaan aan genoemde criteria. 
 
Beoordeling 
Geconcludeerd kan worden dat aan alle eisen van het Vuurwerkbesluit wordt voldaan of zal worden 
voldaan. Wij zullen door actief toezicht bewerkstelligen dat alle voorschriften van het Vuurwerkbesluit 
worden nageleefd. 
Op basis van het voorgaande concluderen wij dat in het Vuurwerkbesluit afdoende regels zijn opge-
nomen, waardoor aan deze beschikking geen voorschriften omtrent de opslag van consumenten-
vuurwerk hoeven te worden verbonden. De voorschriften uit het Vuurwerkbesluit zijn van toepassing 
op onderhavige inrichting. 
 
IV.D. Geluid 
Algemeen 
Het bedrijf ligt op het gezoneerde industrieterrein "Meppel/Staphorst" in de gemeente Meppel.  
De geluidszone is op 15 juni 1993 vastgesteld door de Kroon.  
Op de zonegrens mag de geluidsbelasting vanwege de onderhavige inrichting, samen met de ove-
rige op het industrieterrein gelegen inrichtingen, niet hoger zijn dan 50 dB(A) en bij de woningen bin-
nen de zone mag de geluidsbelasting op grond van het voornoemde saneringsprogramma niet hoger 
zijn dan de in het saneringsprogramma aangegeven MTG-waarden.  
 
Aangevraagde activiteiten en verkeersaantrekkende werking 
De verkoop van consumentenvuurwerk zal aan particulieren plaats gaan vinden tijdens vuurwerkver-
koopdagen (laatste drie dagen van december). Om deze reden worden een bewaarplaats, een buf-
ferbewaarplaats en verkoopruimte gebouwd. Door de verkoop aan particulieren zal de verkeersaan-
trekkende werking tijdens vuurwerkverkoopdagen toenemen. Ook zal het aantal verkeersbewegingen 
toenemen door bestelwagens en vrachtwagens die vuurwerk laden en lossen. 
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In de aanvraag is vermeld dat tijdens deze periode aanzienlijk minder reguliere klanten bij de winkel 
komen. Tevens zijn er in deze periode geen vrachtwagenbewegingen bij de meststoffenopslag.  
Tijdens de verkoopdagen zijn de overige bronnen van de inrichting niet in werking.  
Voor wat betreft de verkeersaantrekkende werking zal alleen en met name tijdens de drie verkoop-
dagen mogelijk de transportbewegingen toenemen ten opzichte van de vergunde situatie, omdat 
particulieren per auto de inrichting bezoeken. 
De geluidsbelasting van de inrichting zal daarom niet hoger zijn ten opzichte van de reeds vergunde 
situatie. Er is om deze redenen geen akoestisch onderzoek verlangd. 
 
Indirecte hinder 
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt beoordeeld vol-
gens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoor-
deling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer", d.d. 29 februari 
1996. 
 
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag 
echter bij vergunningverlening van de Wm niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde 
grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een ge-
zoneerd industrieterrein worden doorkruist. De verkeersaantrekkende werking behoeft derhalve niet 
te worden getoetst conform de jurisprudentie (onder andere dossiernummer E03.96.0-906) van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Beoordeling 
Uit vorenstaande blijkt dat ondanks de aangevraagde verandering aan de geluidsnormen van de 
vigerende vergunning kan worden voldaan. Het gestelde in de revisievergunning is van overeenkom-
stige toepassing op de aangevraagde verandering. 
 
IV.E. Overige milieuthema's 
De aangevraagde veranderingen brengen geen noemenswaardige wijzigingen in de milieubelasting 
met zich mee voor de milieucompartimenten bodem, lucht, afval en water. 
Ook het gebruik van energie zal niet noemenswaardig veranderen. Het gestelde in de revisievergun-
ning is van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde veranderingen. 
Gezien het vorenstaande zijn voor de verschillende milieuthema's geen voorschriften aan deze ver-
anderingsvergunning verbonden.  
 
 
V. FLORA, FAUNA, NATUUR EN LANDSCHAP 
 
De inrichting ligt op ca. 2.250 m van De Wieden dat in het kader van de Natuurbeschermingswet 
1998 en de Europese Habitatrichtlijn is aangewezen. Voor dit gebied gelden instandhoudingsdoel-
stellingen. Gezien de afstand van ca. 2.250 m en de aangevraagde activiteiten verwachten wij geen 
significante effecten als gevolg van de inrichting. Het maken van een passende beoordeling achten 
wij dan ook niet noodzakelijk.  
 
 
VI. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 
In de aanvraag zijn geen toekomstige ontwikkelingen vermeld. 
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VII. CONCLUSIE 
 
Op grond van vorenstaande overwegingen kunnen wij de gevraagde Wm-vergunning verlenen.  
 
 
Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen; 
 
I. de door Agrifirm BV aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de 

Wet milieubeheer te verlenen; 
 
II. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.  
 
III. dat de aanvraag inclusief bijlagen en aanvullende gegevens deel uitmaken van dit besluit. 
 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze, 
 
 
 
 
P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
re/ms/coll. 
 
Het origineel van dit besluit wordt verzonden aan Agrifirm BV, Noordeinde 31, t.a.v. de heer  
H. Nijsingh, 7941 AS Meppel. 
 
Een afschrift ervan aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden, Postbus 120, 7940 AC Meppel 
- de regionale Brandweer Drenthe, t.a.v. mevrouw J.B. van 't Zand, Postbus 402, 9400 AK Assen 
 
 
Beroep 
Ingevolge het bepaalde in artikel 3.24 van de Algem ene wet bestuursrecht kunt u gedurende 
zes weken na de terinzagelegging tegen de beschikki ng schriftelijk beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
Alleen als u tijdig zienswijzen hebt ingebracht, he bt u beroepsrecht.  


