
 
 
 
Assen, 7 april 2011 
Ons kenmerk DO/2011003172 
Behandeld door mevrouw H.R. Steverink-Bos (0592) 36 58 21 
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor De Heus Voeders BV te Meppel
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE HEUS 
VOEDERS BV TE MEPPEL 
 
 
1. ALGEMEEN 
 
1.1. Onderwerp aanvraag 
Op 20 mei 2009 hebben wij een aanvraag ontvangen van De Heus Voeders BV voor een revisiever-
gunning op grond van artikel 8.4, eerste lid, van de Wm. De vergunning wordt aangevraagd voor een 
periode van tien jaar. Het betreft een inrichting voor het produceren van mengvoeders met een capa-
citeit van ca. 300.000 ton per jaar. De aanvraag heeft betrekking op:  
− de productie van mengvoeders met een capaciteit van 300.000 ton per jaar 
− de aanvoer en opslag van bulkgrondstoffen met een jaarverbruik van 252.000 ton per jaar 
− de aanvoer en opslag van mineralen en vitamines met een jaarverbruik van 24.000 ton per jaar 
− de aanvoer en opslag van vloeibare diervoedergrondstoffen met een jaarverbruik van  

19.200 ton per jaar 
− de aanvoer en opslag van zakgoed met een jaarverbruik van 4.800 ton per jaar 
 
Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb) milieubeheer, behorende bij de Wm, valt de 
inrichting onder meer onder categorie 9.1, onder e, categorie 28.4, onder b, eerste lid, en categorie 
28.4, onder c, eerste lid, uit het Ivb. Wij zijn op grond hiervan bevoegd gezag. 
 
1.2. Locatie bedrijf 
De inrichting bevindt zich op het gezoneerde industrieterrein "De Oevers". De inrichting ligt aan  
Oliemolenweg 4 te Meppel, kadastraal bekend als gemeente Meppel, sectie H, nummer 1544.  
Er bevinden zich geen woningen in de directe omgeving.  
 
1.3. Vergunningensituatie 
De volgende vergunningen zijn eerder aan het bedrijf verleend: 
− revisievergunning, verleend d.d. 13 oktober 1975, nummer HW 34-75, door de gemeente Meppel 
− wijzigingsvergunning, verleend d.d. 7 april 1982, nummer HW 10-1981, door de gemeente  

Meppel 
− wijzigingsvergunning, verleend d.d. 23 april 1987, nummer HW 08-86, door de gemeente Meppel 
− wijzigingsvergunning, verleend d.d. 19 februari 1988, nummer HW 13-87, door de gemeente 

Meppel 
− aanpassing geluidvoorschriften, verleend d.d. 9 december 1999, nummer Wm 26-99, door de 

gemeente Meppel 
− melding artikel 8.19 van de Wm, verleend d.d. 28 april 2009, nummer DO/2009005127, door de 

provincie Drenthe.    
 
De aangevraagde revisievergunning vervangt de vorengenoemde vergunningen. Deze vervallen op 
het moment dat de vergunning onherroepelijk wordt. 
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1.4. Procedure 
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet  
bestuursrecht van toepassing. 
 
Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken: 
− de gemeente Meppel 
− de VROM-Inspectie, Regio Noord, te Groningen 
− het waterschap Reest en Wieden te Meppel 
 
1.5. Coördinatie Wm en Wet verontreiniging oppervla ktewateren (Wvo) 
De aangevraagde activiteiten zijn niet Wvo-vergunningplichtig. Uit informatie van het waterschap 
Reest en Wieden blijkt dat er voor de aangevraagde activiteiten geen (nieuwe) Wvo-vergunning nodig 
is, maar dat de lozingen vallen onder het Activiteitenbesluit, waarvoor deels het waterschap en deels 
de provincie het bevoegde gezag is. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in 
dit geval dus niet aan de orde. 
 
1.6. Activiteitenbesluit 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het "Activiteiten-
besluit") (Staatsblad 2007, 415) in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële 
Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (de "Regeling"). Dit Activiteitenbesluit en de 
bijbehorende Regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.  
Type A- en type B-inrichtingen vallen geheel onder de algemene regels en hebben geen vergunning 
(meer) nodig. Voor type C-inrichtingen blijft de vergunningplicht bestaan. Voor type C-inrichtingen 
kunnen echter voor een aantal activiteiten bepalingen gelden van het Activiteitenbesluit (zie artikel 1.4 
van het besluit). Dit laatste is voor de onderhavige inrichting het geval. Voor deze inrichting geldt dat 
moet worden voldaan aan de volgende onderdelen van het Activiteitenbesluit:  
− paragraaf 3.1.3: lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voor-

ziening 
− paragraaf 3.1.4: lozen van huishoudelijk afvalwater 
− paragraaf 3.1.5: lozen van koelwater 
− paragraaf 4.1.5: opslaan en overslaan van bulkgoederen en stukgoederen 
 
In deze vergunning zijn geen voorschriften opgenomen voor die aspecten waarvoor het Activiteiten-
besluit geldt. Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient voor deze activiteiten een melding 
ingediend te worden. De informatie uit de aanvraag hebben wij aangemerkt als de melding. 
 
1.7. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden.  
Hetgeen betekent dat de vergunningen voor het bouwen, wonen, monumenten , ruimte, natuur en 
milieu zijn opgenomen in een vergunning, de omgevingsvergunning. Dat zijn dus onder andere de 
milieuvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning en kapvergunning. In de omgevingsvergunning 
zijn ook wetten gebundeld van diverse ministeries, verordeningen van provincies, gemeenten en  
waterschappen.  
Onderhavige aanvraag voor een revisievergunning is ingediend voor het in werking treden van de 
Wabo en daarom wordt de revisievergunning afgegeven conform de toen geldende wet- en regel-
geving. 
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2. BELEIDSOVERWEGINGEN 
 
2.1. Algemeen Toetsingskader/BBT 
Bij vergunningverlening in het kader van de Wm wegen wij zo veel mogelijk de verschillende milieu-
gevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieurendement 
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 ver-
voer. Bij deze toetsing worden ook toekomstige ontwikkelingen van de omgeving betrokken. 
 
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 berei-
ken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften 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 komende best beschikbare 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. 
 
2.2. Beoordeling 
De aangevraagde activiteiten worden niet genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn. De inrichting valt 
daarom niet onder de IPPC-richtlijn. 
 
Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederlandse informatiedocumenten uit de Regeling 
aanwijzing BBT-documenten van toepassing: 
− Circulaire energie in de milieuvergunning 
− Nederlandse emissierichtlijn (NeR) lucht, Bijzondere Regeling Diervoederindustrie 
− Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) 
− PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 
− PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties 
 
2.3. Conclusies BBT 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT 
ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidsemissies, externe veiligheid 
en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende 
paragraaf. 
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2.4. Landelijk afvalbeheerplan (LAP) 
Op grond van artikel 8.10 van de Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van 
het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor 
het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden ver-
staan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met 
het geldende afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 
10.14 van de Wm). De looptijd van het LAP1 is op 3 maart 2009 verstreken. In afwachting van een 
nieuw LAP2 dienen wij daarom rechtstreeks te toetsen aan de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm. 
Voor de invulling van de toets aan deze artikelen maken wij gebruik van het LAP1.  
 
De voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt 
is samen te vatten:  
− het stimuleren van preventie van afvalstoffen 
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afval-

scheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen 
 afvalscheiding maakt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en 

beperkt de hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afval-
stoffen 

− het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig 
toepassen als brandstof) 

− het verwijderen van afvalstoffen door verbranding 
− het verwijderen van afvalstoffen door storten 
 
Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is dat dit op een zo hoogwaardig mogelijke 
wijze plaatsvindt. Wij haken hiervoor aan bij de in het LAP1 gehanteerde minimumstandaarden. De 
minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de desbetreffende 
afvalstoffen waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat 
uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen, kan voor de afzonderlijke  
bewerkingsstappen een vergunning worden verleend als door middel van sturingsvoorschriften in de 
vergunning verzekerd is dat de desbetreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshande-
lingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren. 
 
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen van het LAP1 van toepassing: 
− sectorplan 2, procesafhankelijk industrieel afval 
− sectorplan 9, organisch afval 
− sectorplan 28, dierlijk afval 
  
2.5. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten  
In de aanvraag is in bijlage 4 een overzicht gegeven van de toe te passen grond- en hulpstoffen. Het 
gebruik van deze grond- en hulpstoffen is wettelijk toegestaan door het Productschap Diervoeder voor 
de mengvoederproductie. Daarnaast zijn de genoemde grond- en hulpstoffen getoetst aan de voren-
genoemde sectorplannen uit het LAP1. De verwerking ten behoeve van hergebruik dan wel nuttige 
toepassing is conform de minimumstandaard. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode 
voldoet aan het LAP1. Wij achten deze werkwijze daarom, gelet op de artikelen 10.4 en 10.5 van de 
Wm, doelmatig. 
 
2.6. A&V-beleid 
Alle afvalverwerkende bedrijven dienen over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-
beleid) te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting 
acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. Een adequaat A&V-beleid hangt nauw samen 
met het zeker stellen dat afvalstromen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze worden be- en ver-
werkt. Voor de beoordeling van het A&V-beleid haken wij aan bij het LAP1. 
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In de aanvraag is opgenomen dat aanvrager is gecertificeerd voor het kwaliteitszorgsysteem van het 
Productschap Diervoeder voor de mengvoederproductie. Deze zogenaamde GMP-code mengvoeder-
bereiding (Good Manufacturing Practice) stelt een groot aantal eisen aan het kwaliteitsbeleid, de be-
drijfsinrichting, de vakbekwaamheid van het personeel, de gebruikte grond- en hulpstoffen, verwerking 
van toevoegingsmiddelen en het hygiënisch produceren. In deze GMP-code is ook de  
ingangskeuring van de inontvangstname van de producten beschreven. Er zijn daarom geen voor-
schriften opgenomen in de vergunning ten aanzien van het A&V-beleid en daarmee samenhangende 
registratieverplichtingen.  
 
2.7. Conclusie  
Vorenstaande beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering 
voor het verlenen van de vergunning. 
 
 
3. MILIEUASPECTEN 
 
3.1. Algemene inleiding 
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die rele-
vant zijn, zijn hierna beschreven. 
 
 
4. AFVALWATER 
 
4.1. Het kader voor de bescherming tegen verontrein iging door de lozing van afvalwater 
In het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater dienen voorschrif-
ten opgenomen te worden die gericht zijn op de kwaliteit van het te lozen afvalwater. Op de lozing van 
afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toe-
passing. Bepaalde lozingen van afvalwater vanuit inrichtingen kunnen ook rechtstreeks vallen onder 
de werking van het Activiteitenbesluit, of het zorgplichtartikel (artikel 2.1) uit het Activiteitenbesluit is 
hierop van toepassing. 
 
4.2. Lozingssituatie van de inrichting 
Binnen de inrichting komen verschillende stromen afvalwater vrij: 
− huishoudelijk afvalwater 
− spuiwater van de stoomketel 
− hemelwater van de vloeistoffenopslag 
− hemelwater van het overige terreindeel 
Alle afvalwaterstromen, behalve het niet-verontreinigde hemelwater van het terrein, worden geloosd 
op het gemeentelijk vuilwaterriool. Het verontreinigde hemelwater van de vloeistoffenopslag wordt 
alvorens lozing geleid door een vetafscheider/slibvangput. Het niet-verontreinigde hemelwater wordt 
geloosd op het oppervlaktewater. 
 
4.3. Beoordeling en conclusie 
Op de lozing van spuiwater van de stoomketel en niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van het 
terrein op het oppervlaktewater, is het Activiteitenbesluit van toepassing. Het spuiwater van de stoom-
ketel is namelijk van zodanige kwaliteit dat het milieuhygiënisch overeenkomt met koelwater. Het  
Activiteitenbesluit is ook van toepassing op de lozing van huishoudelijk afvalwater op het gemeentelijk 
vuilwaterriool. Voor de lozingen gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit. Wij hebben  
alleen ter bescherming van de riolering voorschriften opgenomen. 
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5. BODEM 
 
5.1. Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse richtlijn  
bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het Ministerie van VROM heeft de NRB in over-
leg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is 
ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voor-
genomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoor-
deeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingsstrategie worden  
gestuurd. Uitgangspunt daarbij is het bereiken van een beschermingsniveau waarbij kan worden  
gesproken van een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisico A, met eindemissiescore 1). 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. 
 
5.2. De potentieel bodembedreigende activiteiten 
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats: 
− opslag en gebruik van dieselolie 
− opslag en gebruik van oliën en smeermiddelen 
− opslag en gebruik van waterbehandelingsmiddel 
− opslag en gebruik van vloeibare grond- en hulpstoffen 
− op- en overslag diverse vloeistoffen in IBC-containers 
− activiteiten in de werkplaats 
 
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedrei-
gende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-
systematiek. 
 
5.3. De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voo rzieningen ter bescherming van de 

bodem 
In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging 
te voorkomen: 
− de bovengrondse opslagtank voor dieselolie is dubbelwandig en met lekdetectie uitgevoerd en 

staat vrij van de grond op een vloeistofkerende voorziening; 
− de tankplaats is voorzien van een vloeistofkerende voorziening, de pomp bevindt zich boven een 

opvangbak en is voorzien van een automatische afslag; 
− de opslag van oliën en smeermiddelen vindt plaats in daartoe geschikte emballage op een vloei-

stofkerende voorziening, de aftappunten bevinden zich boven een lekbak; 
− de opslag van het waterbehandelingsmiddel vindt plaats in een kast die voldoet aan de PGS 15; 
− de opslag en overslag van vloeibare grond- en hulpstoffen vinden plaats in bovengrondse tanks 

in een betonnen opvangbak, de aftappunten bevinden zich boven lekbakken; 
− de opslag in IBC-containers vindt plaats op een vloeistofkerende voorziening, de overslag vindt 

inpandig plaats en is voorzien van lekbakken; 
− de opslag van Ad-blue en ontsmettingsmiddelen ten behoeve van vrachtwagens vindt plaats in 

IBC-containers. Beide IBC-containers staan in een kast voorzien van een lekbak; 
− de vloer van de werkplaats is voorzien van een vloeistofkerende voorziening. 
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5.4. Afvoer van afvalwater via het bedrijfsriool 
Ten behoeve van de afvoer van afvalwater is een ondergronds gelegen riool aanwezig. In de NRB is 
vastgelegd dat het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voor bestaande riolen vooralsnog 
niet redelijk wordt geacht en is een aanvaardbaar bodemrisico toegestaan. Wel is het noodzakelijk dat 
periodiek de lekdichtheid van het riool door middel van inspectie wordt gecontroleerd. De voorwaar-
den waaraan de inspectie moet voldoen, zijn opgenomen in de voorschriften. 
 
5.5. Beoordeling en conclusie 
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de 
opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende 
locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Er zijn alleen voorschriften opgenomen in de 
vergunning voor de inspectie en het onderhoud van de bedrijfsriolering. 
 
5.6. Bodembelastingsonderzoek 
Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodem-
risico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodem-
belastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activi-
teiten en de aldaar gebruikte stoffen. 
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatiebodemkwaliteit, voorafgaand 
aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de desbetreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind-
situatiebodemonderzoek na het beëindigen van de desbetreffende activiteit.  
 
Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over: 
− de locatie van de bemonsteringspunten, rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte 

stoffen en de lokale grondwaterstroming  
− de wijze waarop de desbetreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en  

geanalyseerd  
− de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties 
De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de 
beoordeling of ten gevolge van de desbetreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden 
en of bodemherstel nodig is. 
 
Voor de inrichting is, zoals in de aanvraag staat vermeld, een bodemonderzoek uitgevoerd door  
De Straat Milieu Adviseurs uit Delft. Dit inventariserende BSB-bodemonderzoek van 18 februari 1997 
geeft ons aanleiding tot het vragen van een nader beperkt onderzoek. Uit het BSB-onderzoek blijkt dat 
niet alle bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting zijn onderzocht.  
In het verleden zijn bij de ontvettingsinstallatie (boorpunt 14) alleen analyses voor grond en grond-
water uitgevoerd op vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. Er worden echter ook oplosmiddelen 
gebruikt die aromatische koolwaterstoffen bevatten. Daarnaast worden er materialen ontvet. Ter 
plaatse van de bovengrondse dieselolietank zijn geen boringen uitgevoerd en er ontbreken dus kwali-
tatieve gegevens van de grond en het grondwater. Destijds is voor de olieopslag (boorpunten 15, 16, 
17 en 18) alleen geanalyseerd op minerale olie. Gezien de aard van de stoffen is dit niet voldoende. 
 
Wij hebben in de voorschriften vastgelegd dat er aanvullend bodemonderzoek nodig is voor de voren-
genoemde bodembedreigende activiteiten en vastgelegd op welke parameters de grond en het 
grondwater geanalyseerd moeten worden. Dit rapport kan tezamen met het BSB-onderzoek van  
18 februari 1997 dienstdoen als nulsituatie ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem en het 
grondwater. 
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Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzie-
ningen een bodemverontreiniging ontstaat, is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaar-
loosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tus-
sentijds wordt gecontroleerd. 
 
Na beëindiging van de desbetreffende activiteit(en) dient de eindsituatiebodemkwaliteit te worden 
onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting 
is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader gestelde voorschriften zijn op 
grond van artikel 8.16, sub c, van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergun-
ning vervalt of wordt ingetrokken. 
 
 
6. ENERGIE 
 
6.1. Toetsingskader 
De Circulaire energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) is als uitgangspunt genomen bij 
de beoordeling van het aspect energie.  
 
6.2. Toetsing 
Uit bijlage 5 van de vergunningaanvraag blijkt dat het elektriciteitsgebruik ca. 6,7 miljoen kWh per jaar 
bedraagt en het aardgasverbruik ca. 870.000 m3 per jaar.  
Op basis van de ingevulde vragenlijst mengvoederindustrie, zoals die is opgenomen als bijlage 5 van 
de vergunningaanvraag, blijkt dat voor het merendeel de stand der techniek wordt toegepast. Gezien 
echter de omvang van het energieverbruik zijn wij van mening dat iedere vier jaar diepgaander onder-
zoek naar de energiebesparingsmogelijkheden is vereist, met daaraan gekoppeld het opstellen van 
een bedrijfsenergieplan.  
Daarom is in deze vergunning voorgeschreven dat binnen een jaar na het in werking treden van deze 
vergunning een bedrijfsenergieplan aan gedeputeerde staten moet zijn overgelegd, waarin wordt aan-
gegeven of en zo ja welke maatregelen getroffen zullen worden en binnen welke termijn. Uitgangspunt 
daarbij is dat maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar voor uitvoering in aanmer-
king komen. Hiervan kan in het bedrijfsenergieplan gemotiveerd worden afgeweken indien aan deze 
maatregelen bijvoorbeeld zwaarwegende milieugevolgen of overige bezwarende aspecten kleven.  
 
Vanwege de korte looptijd van bedrijfsenergieplannen is een vierjaarlijkse actualisering van het  
bedrijfsenergieplan voorgeschreven. Het geactualiseerde bedrijfsenergieplan dient aan ons ter  
instemming te worden overgelegd. Om zicht te houden op het energiegebruik binnen de inrichting, is 
de registratie van het energiegebruik in deze vergunning voorgeschreven. 
 
6.3. Beoordeling 
De Circulaire energie in de milieuvergunning is genoemd in de Regeling aanwijzing BBT-documenten. 
Ten aanzien van het aspect energie wordt voldaan aan de BBT, omdat in deze vergunning het opstel-
len en uitvoeren van een (vierjaarlijks) bedrijfsenergieplan, overeenkomstig de Circulaire energie in de 
milieuvergunning, is voorgeschreven.  
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7. EXTERNE VEILIGHEID 
 
7.1. Algemeen kader 
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's 
van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn 
aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij aanvrager worden grotere hoeveelheden 
(gevaarlijke) grond- en hulpstoffen opgeslagen of gebruikt. Daarom is het aspect externe veiligheid 
voor de beoordeling van deze aanvraag relevant. 
De processen, de aard en de hoeveelheid van de stoffen zoals opgenomen in de aanvraag, kunnen 
een risico vormen voor de omgeving. De belangrijkste risico's zijn: 
− stofexplosie 
− brandgevaar 
 
7.2. Stofexplosie 
Het kader voor stofexplosies is de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 7910-2: gevarenzone-indeling 
met betrekking tot ontploffingsgevaar-deel 2: Stofontploffingsgevaar; gebaseerd op NEN-EN 50281-3. 
Deze richtlijn is afgestemd op Europese (ATEX-)richtlijnen en normen, die betrekking hebben op  
gevarenzone-indeling. 
De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn vanaf 1 juli 2003 
verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit. 
 
7.3. De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voo rzieningen tegen stofexplosies 
Binnen de inrichting wordt gewerkt met poedervormige stoffen, die in een bepaalde verhouding met 
lucht een explosief mengsel kunnen vormen. De gevolgen blijven veelal beperkt tot de inrichting zelf. 
In geval van een zware stofexplosie kan echter ook schade ontstaan buiten de inrichting, met name 
indien zich op relatief korte afstand van de inrichting kwetsbare objecten bevinden. Hoewel de meeste 
processen in het productiegebouw plaatsvinden, dat niet op korte afstand gelegen is van woonbebou-
wing, kan niet volledig worden uitgesloten dat in geval van een stofexplosie effecten buiten de inrich-
ting kunnen optreden. Door het nemen van gerichte maatregelen kan echter de kans op een stofex-
plosie vrijwel volledig geworden geëlimineerd.  
Binnen de inrichting zijn maatregelen getroffen om de kans op calamiteiten en stofexplosies zoveel 
mogelijk te minimaliseren. Deze maatregelen staan beschreven in de aanvraag. Daarnaast is er, con-
form de ATEX-rchtlijn, een zone-indeling met betrekking tot stofontploffingsgevaar opgesteld. 
 
7.4. Brandveiligheid 
In het kader van modernisering van de VROM-regelgeving gaat VROM voorschriften landelijk unifor-
meren. Voorschriften over het brandveilig gebruik van bouwwerken en over de brandveiligheid van de 
opslag van niet-milieugevaarlijke stoffen worden ondergebracht onder het Besluit brandveilig gebruik 
bouwwerken (Gebruiksbesluit). Het Gebruiksbesluit is op 1 november 2008 in werking getreden. 
 
7.5. De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voo rzieningen ten aanzien van brandvei-

ligheid 
Binnen de inrichting zijn op de daarvoor aangewezen plaatsen poederblussers en brandslanghaspels 
aanwezig. Ook zijn een automatische sprinklerinstallatie en alarmsysteem geïnstalleerd, die zijn door-
geschakeld naar de brandweer en de alarmcentrale.  
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7.6. (Intern) bedrijfsnoodplan 
In de nieuwe Arbowetgeving (1 januari 2007) is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van 
artikel 2.5c van het Arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit arti-
kel is het bedrijf ook verplicht onder andere hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan 
indien gewenst door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0c van de 
Arboregeling is geregeld wat er ten minste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt 
naar bijlage II van de regeling). 
 
7.7. Beoordeling en conclusie 
De aanvraag geeft voldoende inzicht in de voorzieningen en maatregelen die door aanvrager zijn  
getroffen. Uit vorengenoemde blijkt dat eisen ter voorkoming van stofexplosies, de verplichting van 
een bedrijfsnoodplan en maatregelen en voorzieningen ten aanzien van brandveiligheid zijn vastge-
legd in respectievelijk de Arbowetgeving en in het Gebruiksbesluit. In de vergunning zijn daarom geen 
voorschriften opgenomen ten aanzien van dit aspect. 
 
 
8. GELUID 
 
8.1. Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten van De Heus Voeders BV hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. 
Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door de loskraan en verder door een aantal andere  
geluidsbronnen (gebouwuitstralingen, uitlaten, heftruckactiviteiten en transport). De door de inrichting 
veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van 
Schoonderbeek en Partners Advies, kenmerk 06.460.R01a, d.d. 12 mei 2009.  
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waar-
bij de inrichting volledig gebruikmaakt van de vergunde capaciteit in de desbetreffende beoordelings-
periode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder 
als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
8.2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, gezonee rde industrieterreinen 
Het bedrijf ligt op het gezoneerde industrieterrein Meppel/Staphorst in de gemeente Meppel.  
De geluidzone is op 15 juni 1993 vastgesteld door de kroon.  
 
Omdat de totale gecumuleerde geluidsbelasting van alle op dit industrieterrein gelegen inrichtingen 
hoger was dan 55 dB(A) voor de gevels van woningen rond het industrieterrein, was er sprake van 
een zogenaamde saneringssituatie, waarvoor wij een saneringsprogramma hebben opgesteld. Dit 
saneringsprogramma hebben wij aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en  
Milieubeheer (VROM) voorgelegd. De minister van VROM heeft het bedoelde saneringsprogramma 
goedgekeurd en voor de woningen in de zone een Maximaal Toelaatbare Geluidsbelasting (MTG-
waarde) vastgesteld bij besluit van 31 augustus 1998, kenmerk MBG 98006616/249. 
 
Overeenkomstig de toetsing aan de zone moet bij toetsing aan de vastgestelde MTG-waarden reke-
ning worden gehouden met de cumulatie van geluid ten gevolge van alle op het gezoneerde terrein 
gelegen inrichtingen. Op de zonegrens mag de geluidsbelasting vanwege de onderhavige inrichting, 
samen met de overige op het industrieterrein gelegen inrichtingen, niet hoger zijn dan 50 dB(A) en bij 
de woningen in de zone mag de geluidsbelasting niet hoger zijn dan de door de minister vastgestelde 
MTG-waarden.  
In het akoestisch rapport, dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag, is de geluidimmissie, zowel 
voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vast-
gestelde zonebewakingspunten (zowel gelegen op de vastgestelde 50 dB(A)-contour als bij relevante 
woningen binnen de zone). De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie,  
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gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde bedrijven, past 
binnen de beschikbare geluidruimte voor het desbetreffende industrieterrein. 
 
De Heus moest in het kader van de geluidssanering van het industrieterrein maatregelen treffen aan 
een zestal uitlaten van de perslijnen. Deze uitlaten worden samengevoegd tot één uitlaat en worden 
voorzien van een geluiddemper, waardoor het geproduceerde geluid met 15 dB(A) wordt geredu-
ceerd. Deze maatregelen zijn in de vergunning opgenomen. Daarmee wordt De Heus tevens geacht 
te hebben voldaan aan het BBT-principe. De loskraan, die de geluidsbelasting voor een belangrijk 
deel bepaalt, voldoet aan de stand der techniek. Afzonderlijke geluidsbronnen die de geluidsbelasting 
op de omgeving bepalen en een onnodige geluidsemissie veroorzaken, zijn niet aanwezig.  
 
Op het industrieterrein zijn in de nabijheid van De Heus twee woningen aanwezig. Voor deze wonin-
gen gelden de wettelijke grenswaarden niet. Aan de in de Handreiking industrielawaai en vergunning-
verlening genoemde streefwaarde voor de cumulatieve geluidsbelasting van 65 dB(A) wordt voldaan. 
 
8.3. Maximaal geluidsniveau (LAmax) 
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het 
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente  
niveau uitkomen. Voor de woningen binnen de zone hebben wij als uitgangspunt gehanteerd dat de 
maximale geluidsniveaus in ieder geval niet verder hoeven te worden beperkt dan de grenswaarde 
van de Wet geluidhinder voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Aan deze streefwaarden 
wordt voldaan, met uitzondering van incidentele geluidspieken van de loskraan. Laatstgenoemde  
geluidspieken voldoen ruimschoots aan de grenswaarden van de Handreiking van 70 dB(A), 65 dB(A) 
en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. De maximaal toegestane geluidsniveaus hebben wij 
daarom niet in voorschriften vastgelegd. 
 
8.4. Indirecte hinder 
Onder indirecte hinder wordt verstaan de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewe-
gingen van en naar de inrichting zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden.  
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt beoordeeld volgens 
de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling 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 Wm niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaar-
den, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd indu-
strieterrein worden doorkruist. De verkeersaantrekkende werking behoeft daarom niet te worden  
getoetst conform de jurisprudentie (o.a. dossier nummer E03.96.0906) van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is, moeten (middel)voorschriften 
worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan wel te beperken.  
 
Van en naar De Heus vinden 45, 15 en 12 vrachtautotransporten plaats in respectievelijk de dag-, 
avond- en nachtperiode. Het verkeer van en naar De Heus rijdt via de Oliemolenweg en is ter plaatse 
van de eerste kruising vanaf het bedrijf opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Langs dit traject 
liggen geen woningen buiten het industrieterrein. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen 
van (middel)voorschriften. 
 
8.5. Conclusies 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie  
milieuhygiënisch aanvaardbaar. Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin 
grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De 
geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte met inachtneming 
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van de op grond van de sanering te treffen maatregelen.  
Vanwege de grote afstand van de geluidgevoelige bestemmingen tot de inrichting en vanwege de 
invloed van andere geluidsbronnen kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt, niet bij de 
geluidgevoelige bestemmingen of op de zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden bere-
kend). Daarom zijn controlewaarden vastgelegd op controlepunten, gelegen in de nabijheid van de 
inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op 
de naleving worden gemeten. 
 
 
9. LUCHT 
 
De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) Lucht, inclusief de 
Bijzondere Regeling Diervoederindustrie (BRD). Deze richtlijn, die de stand der techniek voor het  
beperken van luchtemissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoorde-
ling en regulering van luchtemissies.  
 
De emissies naar de lucht van De Heus zijn te onderscheiden in emissie van stof en de emissie van 
NOx bij de stoomketel. Bij de puntbronnen waar stofemissies vrijkomen zijn, daar waar mogelijk, doek-
filters geplaatst. Door het toepassen van de BBT moet voor deze emissiepunten worden voldaan aan 
een emissie-eis van 5 mg/m3. Door middel van een emissieonderzoek, waarvan de resultaten bij de 
aanvraag zijn gevoegd, is aangetoond dat aan de emissie-eis van 5 mg/m3 kan worden voldaan. Om 
blijvend te garanderen dat aan deze emissie-eis wordt voldaan, moet een goede werking van de stof-
afscheiders worden gecontroleerd. Overeenkomstig paragraaf 3.7 van de NeR is controleregime 1 van 
toepassing. Dat houdt in dat eenmalig een meting moet worden verricht en vervolgens kan worden 
volstaan met de controle van de Emissie Relevante Parameters (ERP's) op een goede werking van de 
nageschakelde techniek waarmee aan de emissie-eis kan worden voldaan. Hiertoe moet een con-
trole- en onderhoudsplan worden opgesteld. 
 
In bijlage 7 van de aanvraag is - in tabelvorm - een overzicht gepresenteerd met daarin onder meer 
opgenomen het aantal stofbronnen en de stofemissie per bron, uitgedrukt in gr/uur (de stofvracht). Op 
de plattegrondtekening, die deel uitmaakt van de aanvraag, zijn de locaties van de bronnen terug te 
vinden.  
 
In het kader van geurreductie wordt de lucht afkomstig van twee perslijnen behandeld door middel van 
koude oxidatie en worden de zes schoorstenen met een hoogte van 42 m samengevoegd tot één ge-
meenschappelijke schoorsteen met een hoogte van 43,5 m en een diameter van 1,1 m. In de tabel uit 
bijlage 7 zijn dat de zes bronnen: koelluchtperslijn 1 (tweemaal), koelluchtperslijn 2 (tweemaal) en 
koelluchtperslijn 3 (tweemaal). De koude oxidatie en de samenvoeging van de schoorstenen zal geen 
gevolgen hebben voor de totale emissie van stof naar de lucht. 
 
Naast de emissiebeperking van puntbronnen zijn stofbeperkende maatregelen genomen om diffuse 
emissies bij het lossen van schepen en vrachtwagens te voorkomen. Bij het lossen van schepen zorgt 
de juiste dimensionering van de storttrechter en de bijbehorende stofafzuiging voor een voldoende 
hoge luchtsnelheid in de rand van de trechter, zodat het stof zich niet kan verspreiden buiten de trech-
ter. De loskraan is uitgevoerd met een zo volledig mogelijk gesloten grijper. Bij het lossen van vracht-
wagens is de stortput geheel overkapt en aan drie zijden afgesloten. De open zijde is met plastic flap-
pen afgeschermd en het geheel wordt door middel van afzuiging op onderdruk bedreven.  
 
Naast emissie van stof is er ook sprake van emissie van NOx bij de stoomketel. Het bedrijf beschikt 
over een stoomketel voor de productie van stoom. Op deze stoomketel is het Besluit emissie-eisen 
middelgrote stookinstallaties (BEMS) van toepassing. Dit besluit is in 2010 in werking getreden en 
vervangt het Besluit emissie eisen stookinstallaties-B (BEES-B). Wel blijven voor bestaande instal-
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laties tot 2017 de emissie-eisen uit het BEES-B van toepassing. De stoomketel voldoet aan de eis van 
70 mg/m3 NOx uit BEES-B. Overigens geldt op grond van het BEMS dezelfde norm van 70 mg/m3. Het 
BEMS heeft een rechtstreekse werking. Daarom zijn in deze vergunning geen emissie-eisen voorge-
schreven voor de emissie van stikstofdioxiden. 
 
9.1. Beoordeling en conclusie 
De aangevraagde situatie is ten aanzien van het aspect stof getoetst aan de NeR. De NeR is  
genoemd in de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Ten aanzien van het aspect stof wordt voldaan 
aan de BBT, omdat uit toetsing van de aanvraag blijkt dat wordt voldaan aan de emissie-eisen uit de 
NeR. Ten aanzien van de puntbronnen zijn in de voorschriften de NeR-grenswaarden opgenomen. 
Ten aanzien van NOx wordt voldaan aan de BBT. 
 
9.2. Luchtkwaliteitseisen 
In de Wm zijn luchtkwaliteitseisen vastgelegd. Voor stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM10) gel-
den grenswaarden die zijn vastgesteld in bijlage 2 bij de Wm. Genoemde grenswaarden gelden,  
behoudens op arbeidsplaatsen, overal in Nederland.  
 
Gezien de emissies van de onderhavige inrichting zijn de grenswaarden voor NO2 en fijn stof uit  
bijlage 2 bij de Wm van belang. Voor NO2 geldt een norm van 40 µg/m3 jaargemiddeld en voor fijn stof 
40 µg/m3 jaargemiddeld, waarbij de 24-uurgemiddeldeconcentratie van fijn stof de waarde van  
50 µg/m3 niet meer dan 35 dagen per jaar mag overschrijden. 
 
De aangevraagde vergunning betreft een revisievergunning. Er wordt geen uitbreiding van de produc-
tie aangevraagd, zodat er geen sprake zal zijn van een verhoogde emissie naar de omgeving. Daar-
om wordt voldaan aan Wm-artikel 5.16, lid 1b, onder 1, waarin wordt gesteld dat de concentratie in de 
buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van het verlenen van een vergunning per saldo 
moet verbeteren of ten minste gelijk moet blijven. 
 
Overigens blijkt uit het bij de aanvraag gevoegde luchtkwaliteitsonderzoek dat ook in een worst-case-
scenario de bijdrage van de inrichting aan de concentratie van stof en NO2 in de buitenlucht beperkt 
is. Uit oogpunt van luchtkwaliteitseisen bestaat geen belemmering de gevraagde vergunning te verle-
nen.  
 
 
10. GEUR 
 
Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau geeft de NeR de hindersystematiek. Met behulp 
hiervan kan een geursituatie worden beoordeeld. Toepassen van de hindersystematiek leidt tot een 
specifieke afweging voor een individuele situatie of tot het toepassen van een bijzondere regeling. 
 
Voor de mengvoederindustrie is een bijzondere regeling (BR) opgenomen in de NeR. Het betreft de 
Bijzondere Regeling Diervoederindustrie, de BRD, die per 12 maart 2008 de Bijzondere Regeling 
Mengvoerfabrieken (BRM) heeft vervangen. Door het toepassen van de BRD wordt voldaan aan de 
BBT. De BRD is gebaseerd op een brancheonderzoek en vormt voor de beoordeling van de geurver-
spreiding voor de inrichting van aanvraagster het toetsingskader.  
 
Uit de BRD blijkt dat het niveau van 1,4 ouE/m3 als 98 percentiel het acceptabele hinderniveau is voor 
een gevoelig object. Voor een minder gevoelig object kan op grond van de lokale situatie worden  
besloten welke geurbelasting acceptabel wordt geacht tot een maximum van dezelfde norm  
1,4 ouE/m3, maar dan bij 95 percentiel. Wordt aan deze norm voldaan, dan mag ervan uit worden 
gegaan dat er geen sprake is van onaanvaardbare geurhinder. 
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Geoordeeld is dat sprake is van een bestaande situatie, omdat alle installaties die nodig zijn voor de 
productie van maximaal 300.000 ton, al eerder vergund zijn en er nooit een beperking is gesteld aan 
de feitelijk te produceren hoeveelheid diervoeder.  
Voor een bestaande situatie geldt een acceptabel hinderniveau bij gevoelige objecten van 1,4 ouE/m3 
als 98 percentiel en bij minder gevoelige objecten van 1,4 ouE/m3 als 95 percentiel. In een bestaande 
situatie mag de geurbelasting bij geurgevoelige objecten deze waarde niet overschrijden.  
 
Het berekenen van de geuremissie en -immissie vindt plaats met een geurverspreidingsmodel dat 
gebaseerd is op het Nieuwe Nationale Model (NNM), dat de meest recente inzichten met betrekking 
tot verspreiding van geur in de lucht geeft en dat deel uitmaakt van de BRD. Behalve dat de norm en 
het rekenmodel zijn aangepast, wordt in de BRD, in tegenstelling tot de BRM, nu ook rekening gehou-
den met de meeltemperatuur en het eiwitgehalte van de geproduceerde voerders. Deze beide para-
meters zijn (sterk) van invloed op de geur. 
 
10.1. Flexibele jaarproductie 
Door aanvraagster wordt een flexibele jaarproductie aangevraagd. Dat wil zeggen dat aanvraagster 
de ruimte wil om zelf te bepalen welke soort voer en welke hoeveelheden voer zij wil produceren.  
Er wordt dus geen specifieke productiesituatie aangevraagd, maar een flexibel pakket van productie-
mogelijkheden binnen de randvoorwaarden van de BRD. Voor aanvraagster is deze flexibiliteit nood-
zakelijk, onder meer vanwege verschuivingen in de vraag naar diervoeders bij haar afnemers. 
 
Indien veel voeders geproduceerd worden met een hoge geuremissiefactor, dan zal de geperste jaar-
productie (ruim) onder de 300.000 ton moeten liggen (zie de rekenvoorbeelden 1, 2 en 3 uit het geur-
rapport van Buro Blauw). Hoe de onderverdeling tussen de voedersoorten ook is: te allen tijde zal 
moeten worden voldaan aan de geurnorm van 1,4 ouE/m3 als 98 percentiel respectievelijk  
95 percentiel. 
 
10.2. De gevolgen van de aangevraagde activiteiten 
Bij aanvraagster worden gangbare voeders geproduceerd via een gebruikelijk productieproces. De 
geuremissie van de mengvoederbedrijven wordt voornamelijk (ca. 90 %) veroorzaakt door de emissie 
van de koelers van de perslijnen. De geperste brokken worden in tegenstroomkoelers gekoeld. De 
koellucht wordt in de huidige situatie via zes afzonderlijke schoorstenen met een hoogte van 42 m 
naar de buitenlucht afgevoerd. In de aangevraagde situatie worden de afgassen van de zes schoor-
stenen via een gemeenschappelijke schoorsteen met een hoogte van 43,5 m naar de buitenlucht  
afgevoerd. De geuremissies van de overige bronnen (hamermolens, stortpunten, ruimteventilatie,  
etc.) zijn beperkt en bedragen slechts enkele procenten per bron ten opzichte van de emissies via de 
koelers. 
 
10.3. Diffuse geuremissie  
De BRD geeft maatregelen aan voor diffuse geuremissie. Indien er geurgevoelige objecten zijn die 
geurhinder ondervinden van diffuse bronnen, moeten er maatregelen worden genomen om diffuse 
emissies te minimaliseren. Gezien de grotere afstand tot de geurgevoelige objecten zijn de geuremis-
sies van diffuse bronnen niet significant.  
 
10.4. Puntbrongeuremissie  
Voorafgaand aan het persen wordt stoom aan het product toegevoegd, waardoor het geperste product 
heet is. Hierdoor zijn de korrels mengvoer betrekkelijk zacht en wat kleverig. Om de korrels harder te 
maken, waardoor ze bijvoorbeeld geschikt zijn voor (intern) transport, moeten ze gekoeld worden. De 
lucht voor het koelen wordt van buiten aangezogen en over/door de geperste korrels geleid. Op dat 
moment neemt de koellucht verschillende stoffen op, die een bepaalde geur veroorzaken. Deze koel-
lucht mondt via een leidingensysteem voorzien van stofafscheiding op de buitenlucht uit.  
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Uit het geurrapport van Buro Blauw blijkt dat er in de huidige situatie een emissiereductie vereist is  
om te voldoen aan het acceptabele hinderniveau volgens de BRD. In de huidige situatie wordt niet 
voldaan aan de BBT en zijn maatregelen noodzakelijk. In de BRD is schoorsteenverhoging als meest 
kosteneffectieve maatregel aangegeven, in onderhavige situatie is dit vanwege planologische redenen 
niet toepasbaar. In het geurrapport is aangegeven dat de koellucht afkomstig van twee perslijnen gaat 
worden behandeld door middel van koude oxidatie. 
Bij koude oxidatie worden zuurstofradicalen gevormd door middel van hoogspanning en/of katalysa-
toren. De zuurstofradicalen oxideren de gasvormige componenten in de afgassen waardoor de geur-
concentratie van de afgassen vermindert. Overeenkomstig de BRD is koude oxidatie een kosteneffec-
tieve maatregel die als BBT-maatregel voor de diervoederindustrie kan worden beschouwd, waarmee 
een geurverwijderingsrendement van 80% kan worden gerealiseerd. 
 
10.5. De in de aanvraag opgenomen maatregelen en vo orzieningen 
 
10.5.1. Diffuse geuremissie  
Hiervoor wordt verwezen naar de stofbeperkende maatregelen die in de aanvraag zijn opgenomen. 
Omdat dit soort geuroverlast grotendeels veroorzaakt wordt door stofverspreiding, dient geurreductie 
vooral plaats te vinden door het treffen van maatregelen op het gebied van stofbestrijding.  
 
10.5.2. Puntbrongeuremissie  
In de aangevraagde situatie gaat de koellucht afkomstig van twee perslijnen worden behandeld door 
middel van koude oxidatie en worden de zes huidige schoorstenen voor de afgassen van de koel-
luchtperslijnen met een hoogte van 42 m vervangen door een gemeenschappelijke schoorsteen met 
een hoogte van 43,5 m en een diameter van 1,1 m. 
 
10.6. Beoordeling en conclusie 
Teneinde de geuremissie in beeld te brengen, heeft de aanvraagster geurverspreidingsberekeningen 
gemaakt voor drie voorbeeldproductiepakketten. De berekeningen zijn uitgevoerd voor jaarproducties 
van 266.000 ton en 300.000 ton geperst product. Dat met het ene voorbeeld productiepakket meer 
geperst voer geproduceerd kan worden dan met het andere, wordt veroorzaakt door de verschillende 
geuremissiefactoren. Hoe hoger het aandeel aan voersoorten met een hoge geuremissiefactor, des te 
lager de jaarproductie geperst product moet zijn. 
 
Overeenkomstig de Bijzondere Regeling Diervoederindustrie is berekend dat de jaargemiddelde geur-
emissie, na behandeling van de luchtstromen afkomstig van twee perslijnen met een geurverwijde-
ringsrendement van 80%, per uur maximaal 1.155 MouE bedraagt gedurende 6.500 uur per jaar. Ver-
volgens is met het Nieuwe Nationale Model (NNM) bepaald dat met deze emissie, na het verhogen 
van het emissiepunt tot 43,5 m, voldaan kan worden aan een acceptabel hinderniveau bij gevoelige 
objecten van 1,4 ouE/m3 als 98 percentiel en bij minder gevoelige objecten van 1,4 ouE/m3 als 95 per-
centiel. 
 
 
11. OPSLAG (GEVAARLIJKE) STOFFEN 
 
In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) zijn richtlijnen opgenomen voor het werken met  
(gevaarlijke) stoffen. Het doel van deze publicaties is een overzicht geven, op basis van de stand der 
techniek, van de voorschriften, eisen en criteria en voorwaarden die kunnen worden gesteld aan  
bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. PGS-richtlijnen worden veelvuldig gebruikt bij vergun-
ningverlening op grond van de Wm.  
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11.1. Voorzieningen en maatregelen voor de opslag v an (gevaarlijke) stoffen 
Binnen de inrichting bevinden zich de volgende opslagen, die vallen onder de PGS 15: 
− gasflessen (maximaal vijf flessen ten behoeve van laswerkzaamheden, tien flessen met LPG 

voor heftrucks) 
− opslag van waterbehandelingsmiddel in een PGS15-kast 
Daarnaast worden binnen de inrichting smeerolie en -vetten opgeslagen en milieugevaarlijke vloeistof-
fen en reinigingsmiddelen in IBC-verpakking. 
 
Binnen de inrichting bevinden zich de volgende opslagen, die vallen onder de PGS 30: 
− dieselolietank met een inhoud van 4.000 l 
− opslagtank met een inhoud van 1.500 l voor de opslag van afgewerkte olie 
 
11.2. Beoordeling en conclusie 
Ten aanzien van de opslag van (gevaarlijke) stoffen worden maatregelen voorgeschreven uit de van 
toepassing zijnde PGS-richtlijnen. Door het toepassen van deze richtlijnen worden de risico's naar de 
omgeving voldoende beperkt. 
 
 
12. BEKENDMAKING (ONTWERP)BESLUIT 
 
12.1. Adviezen 
Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen adviezen ingebracht. 
 
12.2. Tervisielegging 
Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wm en de afdeling 3.4 van de Awb hebben de aanvraag met 
de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente Meppel 
en bij de provincie Drenthe, namelijk van 15 oktober 2009 tot en met 25 november 2009. De kennis-
geving is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad De Nieuwe Meppeler. 
De aanvraag met de bijbehorende stukken en het besluit liggen zes weken ter inzage bij de gemeente 
Meppel en bij de provincie Drenthe. De kennisgeving is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad De 
Nieuwe Meppeler. 
 
12.3. Zienswijzen 
Gedurende de tervisielegging zijn naar aanleiding van het ontwerpbesluit zowel mondeling als schrif-
telijk zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de beantwoording van de zienswijzen worden in het 
navolgende hoofdstuk weergegeven. 
 
 
13. BEHANDELING VAN DE ZIENSWIJZEN 
 
13.1. Samenvatting van de zienswijzen 
 
13.1.1. Gemeente Meppel 
De gemeente Meppel heeft op 19 oktober 2009 mondeling meegedeeld dat de genoemde schoor-
steenverhoging van 42 m naar 55 m niet past in het geldende bestemmingsplan. De benodigde bouw-
vergunning kan daarom niet worden afgegeven door de gemeente Meppel. 
 
13.1.2. Mobilisation for the Environment (MOB) 
MOB heeft namens vijf omwonenden een zienswijze ingediend. De zienswijze is bij ons binnengeko-
men op 18 november 2009 en ingeboekt onder nummer 2009015330. De zienswijze heeft betrekking 
op de volgende onderdelen: 
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a. Overlast van De Heus 
Omwonenden zitten heel vaak in een verschrikkelijke geur zowel binnen als buiten. Ook wordt hinder 
ondervonden van stof. Vanaf circa 2005 is er meer overlast door stank en stof, kennelijk door een 
verandering in de productie of verhoging van de productie.  
 
b. Uitbreiding van de productie 
Het is van belang om te onderbouwen of er sprake is van een bestaande productie van 300.000 ton/ 
jaar of dat hier sprake is van een verhoging van de productiecapaciteit tot 300.000 ton/jaar.  
 
c. Koppeling tussen aanvraag en vergunning onvoldoende 
In de considerans wordt herhaaldelijk genoemd dat adequate maatregelen in de aanvraag zijn opge-
nomen. Vrijwel de gehele aanvraag maakt geen deel uit van de vergunning. Verzocht word om de 
relevante delen uit de aanvraag te koppelen aan de vergunning en te motiveren waarom bepaalde 
delen van de aanvraag niet aan de vergunning worden gekoppeld. 
 
d. Geluid 
Uit de aanvraag blijkt niet duidelijk of de geluidbepalende bronnen aan de eis van toepassing van BBT 
voldoen. Het voldoen aan immissienormering voor geluid c.q. de geluidzone is niet voldoende. Ver-
zocht wordt om na te gaan of alle geluidbepalende bronnen aan de eis van BBT voldoen. 
 
e. Geurnormering/hoofdstuk 7 
Voor nieuwe situaties mag een geurbelasting van 0,7 OUE/m3 als 98 percentiel bij geurgevoelige  
objecten niet worden overschreden. Deze geurbelasting geldt als het acceptabel hinderniveau in een 
nieuwe situatie of in een situatie waarin de vergunde productie wordt uitgebreid. Vooralsnog gaan wij 
uit van het laatste. Verzocht wordt om deze norm voor te schrijven en daarom voorschrift 7.2.1 aan te 
passen. 
Er dient onder pararagraaf 7.3 een kwartaalrapportge te worden voorgeschreven met betrekking tot 
geuremissie die is berekend op grond van de bijzondere regeling. 
 
f. Monitoring/hoofdstuk 7 
Verzocht wordt om het controle- en monitoringsplan in de definitieve vergunning vast te stellen, omdat 
alle relevante gegevens bekend zijn. 
 
g. Diffuus stof/hoofdstuk 6.3 
Er zijn veel klachten over stofoverlast als gevolg van De Heus. Verzocht wordt om conform de NER en 
jurisprudentie voor te schrijven dat activiteiten moeten worden stilgelegd als op meer dan 2 m afstand 
van de bron stof visueel waarneembaar is. 
 
h. NOx-norm 
Verzocht wordt om na te gaan of het verouderde BEES nog een BBT-norm voorschrijft in de situatie 
bij De Heus. 
 
13.1.3. De Heus Voeders BV 
De Heus Voeders BV heeft op 25 november 2009 een zienswijze ingediend en is ingeboekt onder 
nummer 2009015822. De zienswijze heeft onder andere betrekking op onjuistheden in de conside-
rans. 
   
13.2. Reactie op de zienswijze 
 
13.2.1 Gemeente Meppel 
De Heus Voeders BV heeft tijdens het vooroverleg contacten gehad met de gemeente Meppel om na 
te gaan of het mogelijk was om de schoorsteen te verhogen. In eerste instantie was dat geen pro-
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bleem en kon door middel van een vrijstellingsprocedure de beoogde verhoging worden vergund.  
Echter, tijdens de tervisielegging van het ontwerpbesluit, werd duidelijk dat binnen de gemeente twee 
bestemmingsplannen in omloop waren. Het geldende en herziene bestemmingsplan laat de gevraag-
de bouwhoogte niet toe en het toepassen van een vrijstellingsprocedure was niet mogelijk. Ook ligt er 
een laagvliegroute van het Minsterie van Defensie over Meppel met de bijbehorende beperkingen ten 
aanzien van bouwhoogten. Er zijn meerdere overleggen gevoerd met de gemeente Meppel en met 
De Heus Voeders BV. Uiteindelijk is vastgesteld dat de verhoging van de schoorsteen naar 55 m niet 
mogelijk is. 
 
Het niet kunnen verlenen van de bouwvergunning is een weigeringsgrond voor de milieuvergunning. 
Wij hebben echter de aanvrager de gelegenheid gegeven om te komen tot een alternatief voor de 
schoorsteenverhoging. Uiteindelijk is gekozen voor een andere reinigingstechniek voor de geuremis-
sie, namelijk koude oxidatie. De schoorsteen zal een hoogte krijgen van 43,5 m. Voor een optimale 
verspreiding van de geuremissie is qua hoogte aangesloten bij de bestaande dakopbouw van de  
inrichting. De aanvraag is aangevuld met een beschrijving van de gekozen techniek en een daarmee 
samenhangend nieuw geurrapport en een aanvulling op het akoestische rapport.  
Daarnaast is de aanvraag aangevuld met gegevens over de opslag en gebruik van Ad-blue en ont-
smettingsmiddelen. De uitbreiding en wijziging van deze opslag is weergegeven op een nieuwe plat-
tegrondtekening van de inrichting. 
De aanvulling op de aanvraag hebben we ontvangen op 23 december 2010 en is ingeboekt onder 
nummer 2010014424.  
Uit de aanvulling op het akoestische rapport blijkt dat het toepassen van koude oxidatie geen akoes-
tische gevolgen heeft. Het onderhavige besluit is op de overige vorengenoemde onderdelen wel aan-
gepast.  
 
Voor de nieuwe gekozen reinigingstechniek is wederom een bouwvergunning nodig. Door middel  
van een buitenplanse bestemmingsplanprocedure en daarop volgend een Wabo-vergunning voor  
het bouwen van een bouwwerk gaat de gemeente Meppel dit mogelijk maken. Het Ministerie van  
Defensie heeft aangegeven daarmee akkoord te gaan, mits de bestaande bouwhoogte niet wordt 
overschreden. Zoals al eerder aangegeven wordt aansluiting gezocht bij de bestaande bouwhoogte 
van 43,5 m. 
 
13.2.2 Mobilisation for the Environment (MOB) 
a. Overlast van De Heus 
Met de aangevraagde en te verlenen vergunning wordt met betrekking tot het aspect geur voldaan 
aan de in de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) opgenomen Bijzondere Regeling Diervoederindustrie 
(BRD). Ook met betrekking tot het aspect stof wordt voldaan aan de als BBT-document aangewezen 
NeR.  
Wij zien geen aanleiding op grond van deze zienswijze het besluit aan te passen. 
 
b. Uitbreiding van de productie 
De aangevraagde productiecapaciteit van 300.000 ton per jaar is geen uitbreiding van de capaciteit, 
maar is reeds sinds de bouw van de mengvoederfabriek de maximale capaciteit van de inrichting.  
De weegschalen en interne transportwerktuigen (kettingen en elevatoren) zijn sinds de bouw van de 
inrichting niet gewijzigd in capaciteit en of vermogen, en zijn de oorspronkelijke installaties die door 
Machinefabriek Wijnveen tijdens de bouw van de fabriek zijn geplaatst. Deze zijn bepalend voor de 
maximale capaciteit van de fabriek en derhalve is er geen sprake van een uitbreiding, maar van een 
bestaande situatie. 
Wij zien geen aanleiding op grond van deze zienswijze het besluit aan te passen. 
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c. Koppeling tussen aanvraag en vergunning onvoldoende 
Beschrijvingen uit de aanvraag lenen zich niet altijd om opgenomen te worden in een vergunning, 
omdat deze ook niet met dat doel zijn opgesteld. Daarom worden maatregelen en voorzieningen veel-
al vastgelegd in voorschriften behorende bij de vergunning. Door het opnemen (van delen) van de 
aanvraag in de vergunning wordt ook de handelingsvrijheid van het bedrijf beperkt. 
In onderhavig geval is in eerste instantie besloten om alleen de geurberekening deel te laten uitmaken 
van de vergunning. Nadere bestudering van het ontwerpbesluit heeft er toe geleidt dat ook de tabel 
met de bodembeschermende maatregelen deel gaat uitmaken van de vergunning. In de zienswijze 
wordt ook gerefereerd naar het onderdeel externe veiligheid. Zoals vermeld in de considerans zijn de 
eisen ten aanzien van brandgevaar en stofexplosies verankerd in de Arbowet, Arbobesluit en het  
Gebruiksbesluit. Deze wetgeving is rechtstreeks werkend en daarom nemen we de beschrijving over 
dit onderdeel niet op in de vergunning en zijn er geen voorschriften opgenomen. 
Op grond van deze zienswijze is het besluit aangepast. 
 
d. Geluid 
GS stellen verder vast dat appellanten niet bestrijden dat ook met het verlenen van de milieuvergun-
ning van De Heus de zonegrens en de MTG’s van het gezoneerde bedrijventerrein worden gerespec-
teerd. Daarmee is beginsel de vergunbaarheid gegeven. GS zijn immers strikt genomen niet verplicht 
om op grond van artikel 8.11, derde lid, van de Wm te beoordelen welke maatregelen en voorzienin-
gen redelijkerwijs van vergunninghoudster kunnen worden gevergd ter (verdere) beperking van de 
nadelige milieugevolgen.  
Het belang van het milieu wordt immers reeds beschermd doordat krachtens de Wet geluidhinder, die 
in zoverre een uitputtende regeling bevat (vgl. ABRvS 25 juni 2008, 200708299/1, LJN: BD5387 
(schepen Lelystad)), een zonegrens - met daaraan gekoppeld zonegrenswaarden - is vastgesteld die 
niet mag worden overschreden. De door appellanten aangezwengelde vraag of de installaties van DE 
heus wel aan BBT voldoen, is gelet hierop eigenlijk niet meer relevant (vgl.  ABRvS 10 mei 2006, 
200505054/1, LJN: AX0762 (pompsets Ridderkerk)).  
Overigens hebben GS de installaties van De Heus gewoon aan BBT getoetst en zijn zij tot de conclu-
sie gekomen dat de geluidemissies van De Heus corresponderen met de niveaus die voortvloeien uit 
het toepassen van BBT. 
Wij zien geen aanleiding op grond van deze zienswijze het besluit aan te passen. 
 
e. Geurnormering/hoofdstuk 7 
Met het te nemen besluit wordt voldaan aan de BRD die is opgenomen in de als BBT-document aan-
gewezen NeR. Tevens is er sprake van een bestaande situatie (zie behandeling zienswijze Uitbreiding 
van productie). 
Overeenkomstig de BRD is een jaargemiddelde norm in de voorschriften behorend bij de vergunning 
vastgelegd. Een jaargemiddelde norm kan niet per kwartaal worden gecontroleerd. 
Wij zien geen aanleiding op grond van deze zienswijze het besluit aan te passen. 
 
f. Monitoring/hoofdstuk 7 
Door het door de vergunninghouder laten opstellen van het controle- en onderhoudsplan kan deze 
optimaal op de bedrijfsvoering worden afgestemd. Bovendien kunnen dan de juiste Emissie Relevante 
Parameters met de juiste waarde worden vastgesteld. 
Wij zien geen aanleiding op grond van deze zienswijze het besluit aan te passen. 
 
g. Diffuus stof/hoofdstuk 6.3 
In de aanvraag zijn maatregelen omschreven en bovendien zijn maatregelen vastgelegd in de voor-
schriften behorend bij de vergunning. Wij zijn van mening dat op deze wijze de emissie van diffuus 
stof voldoende wordt beperkt en dat afdoende toezicht daarop mogelijk is. 
Wij zien geen aanleiding op grond van deze zienswijze het besluit aan te passen. 
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h. NOx-norm 
Overeenkomstig het BEMS blijven de emissie-eisen uit het BEES-B tot 1 januari 2017 van toepassing. 
Overigens komt de gestelde emissie-eis op grond van het BEES-B overeen met de emissie-eis die nu 
op grond van het BEMS zou worden gesteld, namelijk 70 mg/m3. 
Wij zien geen aanleiding op grond van deze zienswijze het besluit aan te passen. 
 
13.2.3 De Heus Voeders BV 
De gevraagde wijzigingen zijn verwerkt in de considerans.  
Op grond van deze zienswijze is het besluit aangepast. 
 
13.3 Conclusie 
Tijdens de tervisielegging van het ontwerpbesluit zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen heb-
ben geleid tot gedeeltelijke aanpassing van het besluit. 
 
Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet 
bestuursrecht; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. aan De Heus Voeders BV de aangevraagde revisievergunning op grond van de Wm, artikel 8.4, 

te verlenen voor hun inrichting, gelegen aan Oliemolenweg 4 te Meppel, voor een periode van 
tien jaar; 

 
II. aan deze vergunning voorschriften en beperkingen te verbinden zoals in de bijbehorende  

bijlage zijn opgenomen; 
 
III. dat met toepassing van artikel 8.16, sub c, van de Wet milieubeheer de voorschriften 4.4.2, 

4.5.1 en 4.5.2 van kracht blijven nadat deze vergunning haar gelding heeft verloren; 
 
IV. bijlage 6, Geurberekening, van de aanvraag deel te laten uitmaken van de vergunning; 
 
V. paragraaf 7.2 van de aanvraag deel te laten uitmaken van de vergunning.       
 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze, 
 
 
 
 
P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
ms/tkl/coll. 
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Het origineel van dit besluit is verzonden aan De Heus Voeders BV, Postbus 396, 6710 BJ Ede. 
 
Afschrift aan: 
− De Heus Voeders BV, t.a.v. de heer M. Elgersma, Oliemolenweg 4, 7944 HX Meppel 
− het college van burgemeester en wethouders van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel 
− de VROM-Inspectie, Postbus 16191, 2500 BD 's-Gravenhage 
− het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden, Postbus 120, 7940 AC Meppel 
− Schoonderbeek en Partners Advies BV, t.a.v. mevrouw ir. M.M.J. Oostvogels, Postbus 374,  

6710 BJ Ede 
 
N.B. 
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag va n bekendmaking beroep worden ingesteld 
bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van  State, Postbus 20019, 2500 EA  
's-Gravenhage. Het beroep kan overeenkomstig het be paalde in artikel 8:1 juncto art 7:1 van de 
Algeme wet bestuursrecht worden ingesteld door bela nghebbenden die tijdig hun zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen ziens-
wijze naar voren hebben gebracht maar die dat redel ijkerwijs niet kan worden verweten of door 
belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de w ijzigingen ten opzichte van het ontwerp-
besluit. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.  
Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan o ok om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Griffierec hten zijn hiervoor verschuldigd.
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1. ALGEMEEN 
 
1.1. Gedragsvoorschriften 
1.1.1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. De 

inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.  
 
1.1.2. Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichte-

lijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn. 
 
1.1.3. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de 

omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaag-
dieren en ander ongedierte plaatsvinden. 

 
1.1.4. In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 12 maanden), bij 

bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen 
c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving wor-
den afgevoerd. 

 
1.1.5. De vergunninghouder dient zes maanden voor het einde van de vergunningstermijn dan wel 

voor het beëindigen van het gebruik van de inrichting, een door het bevoegd gezag goedge-
keurd plan te hebben, waarin beschreven staat of, op welke wijze en binnen welke termijn de 
binnen de inrichting aanwezige (afval)stoffen, materialen en installaties zullen worden verwij-
derd, aan wie ze zullen worden afgegeven en hoe een eventuele verdere ontmanteling van de 
inrichting zal plaatsvinden. Alle afvalstoffen moeten voor het verstrijken van de vergunnings-
termijn uit de inrichting worden afgevoerd. 
 
Het onder dit voorschrift gestelde is niet van toepassing indien minimaal zes maanden voor het 
einde van de vergunningstermijn een ontvankelijke aanvraag voor revisie van de vergunning is 
ingediend. 
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1.2. Registratie en onderzoeken 
1.2.1. In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent 

onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken 
worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn op-
genomen: 
a. de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metin-

gen, registraties en onderzoeken (zoals bijv. keuringen van brandblusmiddelen, visuele in-
spectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, energiebesparingson-
derzoek, akoestisch onderzoek, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc); 

b. meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van 
datum, tijdstip en de genomen maatregelen; 

c. afgiftebewijzen van (gevaarlijke) bedrijfsafvalstoffen; 
d. registratie van het energie- en waterverbruik; 
e. het bedrijfsnoodplan; 
f. metingen en storingen nageschakelde technieken; 
g. registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties; 
h. een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en mel-

dingen. 
 
1.2.2. De onderstaande documenten moeten in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resul-

taten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 
jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor daartoe bevoegde ambtena-
ren: 
a. metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen welke zijn voorge-

schreven in deze vergunning; 
b. registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze vergunning moeten worden 

bijgehouden. 
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2. AFVALWATER 
 
2.1. Lozingseisen 
2.1.1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samen-

stelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig 

openbaar riool behorende apparatuur; 
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool. 

 
2.1.2. Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen: 

de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 
(1988); 
a. de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en 

niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, be-
paald volgens NEN 6411 (1981); 

b. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald vol-
gens NEN 6487 (1997), NEN 6654 (1992), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 
22743:2006/C1:2007. 

 Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, dient deze 
geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of dient door de vergunninghouder te 
worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens 
de NEN-norm. 

 
2.1.3. De volgende stoffen mogen niet worden geloosd: 

a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken; 
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken; 
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbon-

den installaties kunnen veroorzaken; 
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.  

 
2.2. Voorzieningen 
2.2.1. De slibvangput en de vetafscheider waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid moeten zo vaak 

als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lek-
kage gecontroleerd. Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en controle moet in de inrich-
ting aanwezig zijn. 

 
2.2.2. Na elke lediging dient de vetafscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water. 
 
2.2.3. De slibvangput en de vetafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, ge-

plaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 1825-1:2004 en NEN-EN 1825-
2:2002 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad 
van Accreditatie erkende certificeringinstelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige 
bescherming voor het milieu wordt bereikt. 

 
2.2.4. Als voor de slibvangput en de vetafscheider geen kwaliteitsverklaring is verstrekt door een in-

stelling, die door de Raad van Accreditatie is gecertificeerd, moet degene, die de inrichting drijft 
binnen zes maanden na het inwerking treden van deze vergunning aan het bevoegd gezag 
hebben aangetoond dat het effluent en het ontwerp van slibvangput en vetafscheider voldoet 
aan de kwaliteitseisen, die met de toepasselijke norm NEN-EN 1825-1:2004 en NEN-EN 1825-
2:2002 bereikt zouden zijn. 
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2.3. Controle 
2.3.1. De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door 

een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van het afvalwater 
kan plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn. 
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3. BODEM 
 
3.1. Doelvoorschriften 
3.1.1. Het bodemrisico van de potentieel bodembedreigende activiteiten moet, met uitzondering van 

de bestaande rioleringen, door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen vol-
doen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB. 

 
3.2. Bedrijfsrioleringen 
3.2.1. De riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet bestand zijn tegen de stoffen die worden 

geloosd. 
 
3.2.2. Het riool vanaf de slibvangput tot aan de aansluiting op het gemeentelijk vuilwaterriool moet 

lekdicht zijn uitgevoerd. Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning en 
vervolgens elke 4 jaar dient dit deel van de bedrijfsriolering aan de hand van NEN 3399/NEN 
3398 te worden geïnspecteerd op lekdichtheid of op een andere gelijkwaardige methode. Bij af-
keur dient binnen 3 maanden voldaan te worden aan de eis van lekdichtheid als genoemd in de 
NEN 3399/NEN 3398. 

 
3.3. Beheermaatregelen 
3.3.1. Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoud-

ster een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan het be-
voegd gezag te worden overgelegd. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt: 
a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden; 
b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie; 
c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.); 
d. waaruit het onderhoud bestaat; 
e. de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren; 
f. hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt; 
g. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden 

gerapporteerd en geregistreerd; 
h. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemin-

cidenten. 
Mogelijke doorgevoerde wijzigingen in de beheermaatregelen moeten worden bijgehouden in 
het beheersplan. Op deze wijze wordt de actualiteit van het beheersplan gewaarborgd.  

 
3.3.2. Vergunninghoudster dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de 

zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping). 
 
3.4. Onderzoeken 
3.4.1. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient het onderzoek uitge-

voerd door De straat milieuadviseurs, d.d.18 februari 1997. 
 
3.4.2. Er dient zes maanden na het in werking treden van deze vergunning een aanvullend bodemon-

derzoek te worden uitgevoerd conform het protocol bodemonderzoek milieuvergunningen en 
BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. In dit aan-
vullende bodemonderzoek moet in ieder geval de volgende potentieel bodembedreigende acti-
viteiten worden onderzocht op minimaal de volgende parameters: 
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a. ter plaatse van de ontvettingsinstallatie, grond en grondwater op aromatische koolwaterstof-
fen; 

b. ter plaatse van de bovengrondse dieselolietank, grond en grondwater op minerale olie en 
aromatische koolwaterstoffen. 

 De opzet van het onderzoek dient, alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd 
aan het bevoegd gezag. 

 
3.4.3. De resultaten volgend uit het bedoelde onderzoek uit voorschrift 3.4.2 kunnen dienen ter vast-

stelling van de kwaliteit van de bodem en als aanvulling op het onderzoek genoemd in voor-
schrift 3.4.1. 

 
3.4.4. Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient binnen zes maanden ter vaststelling 

van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitge-
voerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Mili-
euvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de 
NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn 
overgelegd aan het bevoegd gezag. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kun-
nen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden 
gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses 
moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeks-
strategie noodzakelijk blijkt.  

 
3.4.5. Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatie-

onderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedrei-
gende activiteiten hebben plaatsgevonden. 

 Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en 
analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. 

 Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en aanvullende onderzoek onderzochte 
locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsitua-
tieonderzoek en aanvullende onderzoek. 
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4. ENERGIE 
 
4.1. Onderzoek en rapportage 
4.1.1 Binnen 1 jaar na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghoudster een be-

drijfsenergieplan aan gedeputeerde staten te overleggen en vervolgens iedere vier jaar een ge-
actualiseerde versie daarvan. Het bedrijfsenergieplan dient ten minste te bevatten: 
a.  een beschrijving van de processen; 
b.  een beschrijving van de energiehuishouding; 
c. gerealiseerde energiebesparende projecten (maatregel en toelichting); 
d.  een overzicht van de gangbare relevante energiebesparende technieken en maatregelen 

waarin nog niet is voorzien;  
e.  een overzicht van de mogelijke organisatorische en good-housekeeping maatregelen die lei-

den tot energiebesparing; 
 
 In het plan dienen tenminste alle nog niet getroffen maatregelen met een terugverdientijd tot en 

met 5 jaar te zijn verwoord. Als er maatregelen zijn die aan het criterium van terugverdienen 
voldoen, maar die echter niet zullen worden uitgevoerd, dan dient dit in het plan te worden ge-
motiveerd. De maatregelen dienen niet alleen betrekking te hebben op het proces maar ook op 
een energiestudie, waarin het energiegebruik waar mogelijk wordt geanalyseerd met behulp 
van de materiaal- en energiebalans van het processysteem dat voor het desbetreffende product 
wordt gebruikt. De maatregelen dienen te worden onderverdeeld over de volgende categorieën: 

• zekere maatregelen, d.w.z. maatregelen die uitgevoerd worden omdat aan alle randvoor-
waarden wordt voldaan; 

• voorwaardelijke maatregelen, d.w.z. maatregelen die uitgevoerd worden, tenzij een duidelijk 
aangegeven randvoorwaarde niet vervuld wordt; 

• onzekere maatregelen, d.w.z. maatregelen, waarvoor eerst nader onderzoek nodig is, alvo-
rens besloten kan worden tot uitvoering. Wel wordt aangegeven welke stappen genomen 
worden om de haalbaarheid te onderzoeken. 

 
 Per maatregel dient te worden aangegeven op welk tijdstip deze zal worden getroffen. Hierbij is 

een zekere fasering in de tijd toegestaan. 
  
4.1.2 Vergunninghoudster dient uitvoering te geven aan het bedrijfsenergieplan binnen de daarin 

opgenomen termijnen. Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaar-
dige energiebesparende maatregel, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid in het in voorschrift 
4.1.1 bedoelde bedrijfsenergieplan wordt gemotiveerd.  

 Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de ver-
betering van de energie-efficiency en geen stijging geeft van de milieubelasting die groter is 
dan van de oorspronkelijke maatregel.  

 
4.1.3 Gedurende de uitvoering van het bedrijfsenergieplan dient vergunninghoudster jaarlijks voor 1 

april aan gedeputeerde staten te rapporteren over de voortgang van de uitvoering. Aangegeven 
dient te worden welke maatregelen zijn uitgevoerd en in die gevallen, die niet volgens plan zijn 
uitgevoerd, dient gemotiveerd te worden waarom niet. Verder dient aangegeven te worden wel-
ke besparingsmaatregelen in het komende jaar zullen worden getroffen. 
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5. GELUID 
 
5.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
 
5.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwe-

zige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de 
daarin plaatsvindende activiteiten mag op de beoordelingpunten zoals genoemd in onderstaand 
schema op een beoordelingshoogte van 5 meter, niet meer bedragen dan: 

 
LAr,LT per periode in dB(A) 

Immissie 
punt 

Omschrijving Dag 
(07.00 - 19.00) 

Avond 
(19.00- 23.00 ) 

Nacht 
(23.00 - 07.00 ) 

154 Overzijde Meppelerdiep 46 46 46 

155 Overzijde Meppelerdiep 54 54 54 
156 Eshuisbrug 49 49 48 

 Een overzicht van de beoordelingspunten is gegeven in figuur 5.2 van het bij de aanvraag be-
horend akoestisch onderzoek 

5.1.2 Om aan de gestelde waarden van voorschrift 5.1.1 te kunnen voldoen, dient binnen 12 maan-
den na het van kracht worden van deze vergunning, op de samengevoegde uitlaten van de 
perslijnen (bron 1000) een geluidsdemper te worden geplaatst die een geluidsreductie heeft 
van minimaal 15 dB(A). Bedoelde geluidreducerende maatregel mag ook op een andere wijze 
worden uitgevoerd, mits binnen 12 maanden na het van kracht worden van de vergunning aan 
de in voorschrift 5.1.1 genoemde waarden kan worden voldaan. Voor het uitvoeren van die 
maatregelen dient overeenstemming te zijn met het hoofd van de afdeling Duurzame Ontwikke-
ling. 

 
5.1.3 Binnen 14 maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet door middel van een 

akoestisch onderzoek worden aangetoond dat de in voorschrift 5.1.2 genoemde maatregel 
doeltreffend is geweest. Het meten en berekenen moet geschieden zoals gesteld in voorschrift 
5.2.1. De resultaten moeten binnen 16 maanden na het van kracht worden van deze beschik-
king ter beoordeling aan het bevoegd gezag worden overgelegd.  

 
5.1.4 In afwijking van het gestelde in voorschrift 5.1.1 mag, tot de in het voorschrift 5.1.2 bedoelde 

maatregel is getroffen, het  langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de 
in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte 
werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, op de in onderstaand schema ge-
noemde beoordelingspunten, niet meer bedragen dan: 

 
LAr,LT per periode in dB(A) 

Immissie 
punt 

Omschrijving Dag 
(07.00 - 19.00) 

Avond 
(19.00- 23.00 ) 

Nacht 
(23.00 - 07.00 ) 

154 Overzijde Meppelerdiep 49 49 49 

155 Overzijde Meppelerdiep 56 56 55 
156 Eshuisbrug 50 50 49 

  
5.2. Metingen en controle 

5.2.1 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale 
geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens 
de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999. 



 

 

11 

6. LUCHT 
 
6.1 Stof 
6.1.1 De emissiepunten moeten zijn voorzien van stofafscheiders waarin de afgezogen lucht wordt 

gereinigd. De stofafscheider moet zodanig zijn uitgevoerd en worden onderhouden dat de stof-
concentratie van de gereinigde lucht niet meer bedraagt dan 5 mg/mo

3. Hierbij gaat het om de 
volgende emissiepunten: 
a. de storttrechter voor het lossen van schepen; 
b. de stortpunt voor het lossen van bulkwagens; 
c. de uitlaat van de hamermolens; 
d. de uitla(a)t(en) van de perslijnen; 
e. de uitlaat van het centraal afzuigsysteem; 
f. de uitlaten van de inname van grondstoffen. 

 
6.1.2 De leidingen die deel uitmaken van een afzuiginstallatie moeten bestaan uit doelmatig materi-

aal, stofdicht zijn uitgevoerd en aangesloten zijn op de betreffende installatieonderdelen. 
 
6.1.3 Filtrerende afscheiders moeten zijn voorzien van een middel, waarmee het filtermedium met 

regelmatige tussenpozen wordt gereinigd. Het afgescheiden stof moet worden verzameld zon-
der dat de goede werking van de installatie wordt verstoord; de afvoer van het afgescheiden 
stof moet geschieden zonder dat dit zich in de omgeving kan verspreiden. 

 
6.1.4 Filtrerende afscheiders moeten zijn voorzien van een meet- en meldsysteem dat aangeeft of het 

filter verstopt dan wel gescheurd is. Cyclonen moeten zijn voorzien van een meet- en meldsys-
teem dat aangeeft of de cycloon verstopt is. Dit systeem moet periodiek op zijn goede werking 
worden gecontroleerd. 

 
6.1.5 Van eventueel optredende alarmeringen moet een registratie worden bijgehouden. De registra-

tie moet tenminste datum en omschrijving van het alarm omvatten en de ondernomen acties. 
Bij een alarm moet de aard en de duur van een bovennormale emissie worden vermeld. 

 
6.1.6 Bij storingen en overbelasting van een doekfilterinstallatie moeten de op deze reinigingsinstalla-

tie aangesloten installaties en activiteiten zo snel mogelijk uit bedrijf worden genomen. 
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6.2 Controle- en onderhoudsplan 
6.2.1 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning moet een controle- en 

onderhoudsplan zijn opgesteld en ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag. 
In dit plan moet zijn aangegeven op welke wijze de stofafscheiders worden onderhouden en op 
welke wijze Emissie Relevante Parameters (ERP’s) als aangegeven in tabel 3a in § 3.7 van de 
NeR, worden gecontroleerd om te garanderen dat aan de gestelde emissie-eis wordt voldaan.  

 Ten aanzien van de ERP’s dient in het controleplan ten minste aandacht te worden besteed 
aan: 
a. Een beschrijving van de ERP of combinatie van ERP’s; 
b. De monitoringsfrequentie (continu); 
c. De relatie tussen de emissie en de ERP, de bandbreedte waarbinnen een ERP zich mag 

begeven of de waarde die de ERP niet mag over- of onderschrijden (toetsingscriterium) 
en een onderbouwing daarvan; 

d. Het vastleggen en controleren van de relatie tussen ERP en de emissie door metingen; 
e. De registratie van de uitkomsten van de ERP, eventuele acties naar aanleiding hiervan en 

het ter beschikking stellen van de gegevens aan het bevoegd gezag. 
 
 Ten aanzien van het onderhoud moet in het plan worden aangegeven welke onderdelen van de 

stofafscheiders, in welke frequentie worden geïnspecteerd en onderhouden en op welke wijze 
dit wordt geregistreerd en aan het bevoegd gezag inzichtelijk wordt gemaakt. 

 
6.3 Afdichtingen en diffuse bronnen 
6.3 .1 Het laden en lossen van de stuifgevoelige grondstoffen behorende tot de stuifklasse 3 van de 

NeR mag uitsluitend plaatsvinden onder de volgende condities: 
a. Het verladen dient te gebeuren met een van de bovenkant afgesloten grijper welke pas 

mag worden geopend nadat deze onder de rand van de storttrechter, dan wel onder de 
rand van de windschermen, is gezakt; 

b. De overslagactiviteiten dienen onmiddellijk te worden gestaakt wanneer de windsnelheid 
meer is dan 14 m/s (windkracht 6/krachtige wind);  

c. de storttrechter moet zijn voorzien van randafzuiging waarbij de afgezogen lucht moet 
worden gereinigd in een stoffilterinstallatie waarbij de stofconcentratie in de gereinigde 
afgevoerde lucht niet meer bedraagt dan 5 mg/mo

3; 
d. de maximale vullinggraad van de storttrechter mag 85% zijn. 
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7. GEUR 
 
7.1 Algemeen 
7.1.1 Binnen twaalf maanden na het in werking treden van deze vergunning dient de koellucht af-

komstig van twee perslijnen te worden behandeld door middel van koude oxidatie met een 
geurverwijderingsrendement van 80% en dienen de zes schoorstenen van de koeluitlaten van 
de perslijnen te zijn samengevoegd tot één schoorsteen onder de voorwaarden zoals deze zijn 
opgenomen in het geurrapport van Buro Blauw (rapportnummer: BL2010.5423.01-V05,datum: 
20 december 2010. 

 
7.2 Geurnorm 
7.2.1 De geurimmissie, veroorzaakt door de inrichting, mag de 1,4 Odourunit per kubieke meter (= 

1,4 ouE/m3), bepaald als uurgemiddelde concentratie, niet meer dan 2 procent van de tijd (98 
percentiel) op een gevoelig object overschrijden. 

 
7.2.2 De geurimmissie, veroorzaakt door de inrichting, mag de 1,4 Odourunit per kubieke meter (= 

1,4 ouE/m3), bepaald als uurgemiddelde concentratie, niet meer dan 5 procent van de tijd (95 
percentiel) op een minder gevoelig object overschrijden. 

 
7.2.3 De geuremissie mag, berekend overeenkomstig de Bijzondere Regeling Diervoeder uit de NeR, 

de maximaal toelaatbare jaargemiddelde uurwaarde van 1.155 MouE niet overschrijden. 
 
7.3 Metingen en controle 
7.3.1 Binnen zes maanden na het in bedrijf nemen van de koude oxidatie dient door middel van 

geurmetingen te worden aangetoond dat het geurverwijderingsrendement van de koude oxida-
tie tenminste 80% bedraagt. De metingen dienen plaats te vinden tijdens de productie van voer 
met een hoge geuremissiefactor (pluimveevoer met een eiwitgehalte van 23% en een meel-
temperatuur van 80°C. Metingen dienen plaats te vin den overeenkomstig de NeR en de daarin 
opgenomen Bijzondere Regeling Diervoederindustrie. 
Met de metingen moet tevens een controle- en onderhoudsplan voor de koude oxidatie-
installatie worden opgesteld dat, uitgezonderd de daarin genoemde termijn van drie maanden, 
voldoet aan het gestelde in voorschrift 6.2.1. 
De rapportage van de metingen en het opgestelde controle en onderhoudsplan dienen binnen 
een maand na het uitvoeren van de metingen aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. 

 
7.3.2 Vergunninghoudster dient te registreren per perslijn: de geproduceerde voersoort (varken-, 

pluimvee- & overige diersoorten), het eiwitgehalte, de meeltemperatuur, de bedrijfstijd en de 
jaarproductie. De registratie moet ter beschikking worden gesteld aan het bevoegd gezag. 

 toelichting: het betreft hier dezelfde soort informatie die door aanvraagster aan ons is aangeleverd in het 
kader van deze aanvraag en die gebruikt is door Buro Blauw voor het berekenen van de geuremissie en –
immissie ten behoeve van deze beschikking. 

 
7.3.3 Voor een periode van 12 maanden moet uit de bewaarde recepturen vanuit de databestanden 

te herleiden zijn welke eiwitpercentages en onder welke procesomstandigheden de recepturen 
zijn geproduceerd. 

 
7.3.4 Controle van de in voorschrift 7.2.1 en 7.2.2 opgenomen geurnorm dient plaats te vinden over-

eenkomstig de Bijzondere Regeling Diervoederindustrie, publicatiedatum 12 maart 2008. 
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7.4     Meetmethode 
7.4.1 De meeltemperatuur moet continue worden gemeten bij iedere productielijn na de uitloop van 

de stoommixer. 
 
7.4.2  Het gehalte aan ruw eiwit in diervoeder moet worden bepaald op basis van het stikstofgehalte, 

bepaald volgens de Kjeldahl-methode. (Richtlijn nr. 93/28/EEG van de Commissie van 4 juni 
1993 tot wijziging van bijlage I bij de derde Richtlijn 72/199/EEG van de Commissie betreffende 
de vaststelling van gemeenschappelijke analysemethoden voor de officiële controle van dier-
voeders. Publicatieblad van de EG 22-7-1993; Nr. L 179/8-10). 
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8. OPSLAG 
 
8.1 Opslag van gasflessen 
8.1.1 De opslag van gasflessen moet voldoen aan de volgende voorschriften uit de richtlijn PGS 15: 

a. 6.2.2 tot en met 6.2.6 
b. 6.2.8 tot en met 6.2.17 

 
8.2 Opslag van dieselolie 
8.2.1   Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveili-

ging zijn uitgevoerd. Een dergelijke tank dient te worden gevuld met een vulpistool dat is voor-
zien van een automatische afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag 
niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme. 

 
8.2.1 De opslag moet voldoen aan de volgende voorschriften uit de richtlijn PGS 30: 

a. 4.1.1 
b. 4.1.2.1 
c. 4.1.3 tot en met 4.1.6 
d. 4.2.1 tot en met 4.2.8 
e. 4.2.11 
f. 4.3.1 
g. 4.3.6, 4.3.8 en 4.3.9 
h. 4.3.11 en 4.3.12 
i. 4.4.1 tot en met 4.4.5 
j. 4.4.7 en 4.4.8 
k. 4.5.2 tot en met 4.5.9 
l. 4.5.11 
m. 4.6.1 tot en met 4.6.4 
n. 4.6.5.1 en 4.6.5.3 
o. 4.6.7 

 
8.2.2 Op een tank die inpandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de PGS 30 

eveneens van toepassing. Voorschrift 4.8.2 is niet van toepassing indien het een bestaande 
tank betreft (=ouder dan 1 januari 2000). 

 
8.3 Afleverinstallatie voor vloeibare brandstoffen 
8.3.1 Het verladen en afleveren van brandstoffen moet geschieden op een goed toegankelijke en 

goed geventileerde plaats. 
 
8.3.2 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: 

"VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN". Tevens moet vermeld worden: "MOTOR 
AFZETTEN". 

 
8.3.3 De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lengte van de afleverslang moet zodanig zijn beme-

ten dat aflevering van de brandstof aan een voertuig alleen kan plaatsvinden boven de vloei-
stofkerende vloer. 

 
8.3.4 Ieder aflevertoestel moet voorzien zijn van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie in 

en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar 
moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven.  
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8.3.5 Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende 
opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van de 
vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld 
is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten 
gevolge van vallen. De greep van het vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrich-
ting.  

 
8.4 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 
8.4.1 De opslag moet voldoen aan de volgende voorschriften uit de PGS 15: 

a. 3.1.1 tot en met 3.1.4 
b. 3.1.6 
c. 3.2.4.2 tot en met 3.2.4.4 
d. 3.7.1 
e. 3.9.1 
f. 3.12.1 
g. 3.13.1 tot en met 3.13.5 
h. 3.14.1 en 3.14.3 
i. 3.15.1 
j. 3.16.1 en 3.16.2 
k. 3.17.1 
l. 3.18.1 
m. 3.19.1 en 3.19.2 
n. 3.21.1 
o. 3.23.1 

 
8.4.2 Wanneer er sprake is van inpandige opslag dient de opslagvoorziening tevens te voldoen aan 

de volgende voorschriften uit de PGS 15: 
a. 3.2.1.1 tot en met 3.2.1.5 
b. 3.10.1 en 3.10.2 
c. 3.16.1 

 
8.4.3 Wanneer er sprake is van een uitpandige opslag dient de opslagvoorziening tevens te voldoen 

aan de volgende voorschriften uit de PGS 15: 
a. 3.2.2.1 en 3.2.2.2 
b. 3.8.1 
c. 3.16.1 
d. 3.20.1 

 
8.4.4 Stellingen in een opslagvoorziening moeten voldoen aan de voorschriften 3.4.1 tot en 3.4.5 uit 

de PGS 15 
 
8.4.5 De verpakking en de etikettering van de verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de 

voorschriften 3.11.1 tot en met 3.11.4 uit de PGS 15. 
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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 
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- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. 

www.infomil.nl 

 

BEDRIJFSRIOLERING: 

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of 
een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

 

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. 

 

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige 
fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. 

 

BODEMINCIDENT: 

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem 
zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bo-
dembelasting is opgetreden. 

 

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. 
 
GEURGEVOELIG OBJECT EN MINDER GEURGEVOELIG OBJECT (Ner 2.9.2.)  
Het bevoegd gezag stelt in een specifieke situatie vast welke objecten beschermd moeten worden 
tegen geurhinder. Dit betreft woningen en andere locaties waar mensen zich bevinden en waar bloot-
stelling aan geur tot hinder kan leiden. Hoewel in principe alle geurgevoelige objecten beschermd 
horen te worden tegen geurhinder, kunnen wel verschillen in het niveau van bescherming worden 
gehanteerd. Voor een bedrijfswoning kan bijvoorbeeld een hogere geurbelasting gehanteerd worden 
dan voor aaneengesloten woonbebouwing.  
In dergelijke situaties is de afweging tussen de te verwachten vermindering van de hinder en de rede-
lijkheid van het uitvoeren van maatregelen belangrijk. Voor het vaststellen van het benodigde be-
schermingsniveau zijn de volgende criteria van belang: 
- verblijfsduur; 
- omvang van de groep; 
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- functie van de omgeving; 
- aanwezigheid van gevoelige groepen; 

- bijzondere bestemmingen. 

 

HUISHOUDELIJK AFVALWATER: 

Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens. 

 

NEN: 

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm. 

 

NEN 5740: 

Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek. 

 

 

NEN-EN-ISO 10304-2: 

Europese norm voor Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - Deel 2: 
Bepaling van bromide, chloride, nitraat, nitriet, ortofosfaat, en sulfaat in afvalwater. 

 

NER: 

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht. 

 

NRB: 

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

 

NULSITUATIE: 

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de be-
drijfsactiviteiten zijn gestart. 

 

 

PGS: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte 
richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad 
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. 

 

PGS 15: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brand-
veiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veilig-
heid). 

 

PGS 30: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties 
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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. 

 

 
 
 
 


