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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 
 
Coöperatie ‘De Valk Wekerom’ UA te Lunteren vraagt in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (revisie) aan voor haar 
inrichting aan de Groeneveld 2 te Meppel. 
 
Voorliggend document omvat een beschrijving van de inrichting, met als doel voldoende 
informatie aan te leveren voor een ontvankelijke aanvraag van een revisievergunning. Het 
document wordt samen met de bijbehorende bijlagen digitaal aangeleverd via het omge-
vingsloket (www.omgevingsloketonline.nl). 

1.2. Aanleiding voor de aanvraag 
 
De bestaande veevoederfabriek te Meppel is in 2011 door Coöperatie ‘De Valk Wekerom’ 
UA (verder: ‘De Valk Wekerom’) te Lunteren aangekocht. De inrichting beschikt over een 
vigerende vergunning in het kader van de Wet milieubeheer uit 1996, aangevuld met enke-
le meldingen. De vorige eigenaar van de veevoederfabriek heeft deze inrichting de laatste 
jaren enkel voor opslag en distributie van elders geproduceerde veevoerders gebruikt. De 
productiefaciliteiten hebben enige tijd stilgelegen. De inrichting wordt geheel gereviseerd.  
 
Er zijn verder geen ingrijpende wijzigingen voorzien in de gebouwen en installaties van de 
inrichting. De productiecapaciteit blijft 300.000 ton op jaarbasis. Als gevolg van inmid-
dels gewijzigde landelijke en Europese (milieu)regelgeving is een nieuwe kaderstelling 
en/of afweging van de vigerende vergunning gewenst, naar aanleiding hiervan wordt dan 
ook een revisie van de omgevingsvergunning aangevraagd. 

1.3. Beschrijving wijzigingen 
 
Er zijn geen ingrijpende wijzigingen voorzien in de bestaande gebouwen en installaties 
van de inrichting. De inrichting is echter geheel voorzien van een nieuw automatiserings-
systeem.  
 
De bestaande installaties zijn voorzien van sensoren, montering- en besturingssystemen en 
een centraal computersysteem. Door middel van het automatiseringssysteem worden de 
verschillende installaties en transportsystemen afzonderlijk geregeld, en daardoor efficiën-
ter gebruikt. De gehele fabriek kan op afstand aangestuurd worden vanuit het hoofdkan-
toor van ‘De Valk Wekerom’ in Lunteren. Tevens zorgt het systeem voor een energiebe-
sparing doordat installaties en transportsystemen enkel worden ingeschakeld wanneer deze 
daadwerkelijk nodig zijn (vraaggestuurd). 
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Verder worden in het kader van BBT-maatregelen (beste beschikbare technieken) de af-
zonderlijke afvoeren van de koelers van de perslijnen samengevoegd tot één centrale 
schoorsteen van 44 m hoog (in verband met geur). 
 
 

2. ALGEMENE GEGEVENS 

2.1. Contactgegevens aanvrager 
 
Naam :   Coöperatie “De Valk Wekerom” UA 
Adres :   Hoge Valkseweg 58 
Postcode :  6741 GN   Plaats :  Lunteren 
 
Contactpersoon : Dhr. G. van Heerikhuize 
Telefoon :  0318 - 45 11 41 
Fax:   0318 - 46 16 57 
E-mail:  gvanheerikhuize@dvw.nl 
 
Een uittreksel uit het Handelsregister is bij de aanvraag gevoegd als bijlage 7. 

2.2. Gegevens en ligging van inrichting 
 
Naam :   Coöperatie “De Valk Wekerom” UA 
Adres :   Groeneveld 2 
Postcode :  7942 JX   Plaats :  Meppel 
 
Kadastrale ligging : Gemeente Meppel - MPL00 
Sectie:   I    Nummer(s): 335 
 
Het terrein van de inrichting is eigendom van Coöperatie ‘De Valk Wekerom’ UA te Lun-
teren. Een tekening van de terreinindeling is bij de aanvraag gevoegd, alsmede een kadas-
trale tekening. 

2.3. Bestemming terrein 
 
De inrichting is gelegen op het industrieterrein ‘Oevers C’ te Meppel. Het vigerende be-
stemmingsplan voor dit industrieterrein is bestemmingsplan ‘bedrijventerreinen Meppel’ 
zoals als vastgesteld op 2 april 1992.  
 
Het terrein van ‘De Valk Wekerom’ aan de Groeneveld 2, aangeduid met klasse I, is be-
stemd als bedrijventerrein waar bedrijven uit maximaal milieucategorie 5 als aangegeven 
in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ zijn toegestaan. Veevoederfabrieken 
vallen onder milieucategorie 4. 
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2.4. Bedrijfsactiviteiten 
 
Omschrijving aard van de inrichting 
 
Binnen de inrichting vindt de productie van diervoeders (met name pluimvee en varkens-
voer) uit vaste en vloeibare grondstoffen plaats, alsmede het verpakken en verhandelen 
van diervoerders. De benodigde grondstoffen worden aangevoerd door middel van vracht-
auto’s en per schip (de inrichting beschikt over een eigen loskraan). De afvoer van produc-
ten vindt uitsluitend plaats per vrachtwagen (bulk- en huifwagens). 
 
De grondstoffen zijn afkomstig van de landbouw en de agrarische- en voedingsmiddelen-
industrie. Een deel van de grondstoffen valt juridisch gezien onder de noemer “afvalstof”. 
De technische productiecapaciteit van de veevoederfabriek bedraagt ten hoogste circa 
45*103 kg per uur. 
 
Categorieën Bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht 
 
De inrichting valt onder de volgende categorieën van bijlage I behorend bij het Besluit 
omgevingsrecht: 
 
9.1e het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van voedings-

middelen voor dieren of grondstoffen daarvoor; 
28.4a het opslaan van de volgende afvalstoffen: 

6˚. andere dan de onder 1˚ tot en met 5˚ genoemde van buiten de inrichting 
afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m3 
of meer; 

28.4c 1˚. het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch om-
zetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch schei-
den, mengen, verdichten of thermisch behandelen - anders dan verbranden - 
van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of be-
drijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg 
per jaar of meer. 

 
Het college van Burgemeester & wethouders van de gemeente Meppel is bevoegd gezag. 
Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe zijn bevoegd te beslissen op de aanvraag 
om een omgevingsvergunning of omtrent een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (Vvgb). 

2.5. Soort vergunning 
 
De vergunningaanvraag betreft de aanvraag van een omgevingsvergunning ter vervanging 
van alle eerder in het kader van de Wet milieubeheer verleende vergunningen (revisiever-
gunning). 
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2.6. Eerder verleende vergunningen 
 
Aan de inrichting zijn de volgende vergunningen/meldingen verleend: 
 

 30 oktober 1996 : Revisievergunning Wet milieubeheer 
 10 oktober 1998 : Melding verandering loskraan 
 1 januari 1999  : Ambtshalve wijziging geluidvoorschrift 
 8 juli 2004   : Melding artikel 8.19. 

2.7. IPPC 
 
De inrichting van ‘De Valk Wekerom’ valt niet onder de Richtlijn 96/61/EG (de “IPPC-
richtlijn”). 
 
 

3. DE INRICHTING 

3.1. Ligging 
 
De inrichting van ‘De Valk Wekerom’ is gevestigd aan de Groeneveld 2 op het gezoneerde 
industrieterrein ‘Oevers C’ te Meppel. Het terrein van de inrichting wordt begrensd door 
de Pieter Mastebroekweg aan de noordzijde, de Groeneveld aan de oostzijde, het Meppe-
lerdiep aan de zuidzijde en belendende bedrijfspercelen aan de westzijde. Een overzicht 
van de situatie is gegeven in figuur 1 (luchtfoto). Een uitsnede van de kadastrale kaart met 
een omgevingskaart is gegeven in bijlage 8. 
 
De meest nabijgelegen woningen van derden buiten het industrieterrein zijn gelegen aan 
het Westeinde op circa 190 m afstand tot de grens van de inrichting (in zuidoostelijke rich-
ting). 

3.2. Lay-out van de inrichting 
 
Lay-out tekeningen van de inrichting zijn bijgevoegd bij de digitale aanvraag. 

3.3. Aan te vragen bedrijfssituatie en jaarproductie 
 
De door ‘De Valk Wekerom’ aan te vragen productiecapaciteit bedraagt 300.000 ton dier-
voeders op jaarbasis, voornamelijk pluimvee en varkensvoer, met drie productielijnen. Dit 
betreft 150.000 ton geperste diervoerders (verhit productieproces) en 150.000 ton in een 
onverhit proces geproduceerde diervoeders (alleen mengen en malen van grondstoffen, 
waarbij granen het hoofdbestanddeel zijn). 
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De aanvoer van grondstoffen en distributie van gereed product per as vindt hoofdzakelijk 
plaats in de dagperiode, maar kan in voorkomende gevallen ook in de avond- en nachtpe-
riode plaatsvinden. De aanvoer per schip vindt enkel gedurende de dagperiode (tussen 
07.00 en 19.00 uur) plaats. De inrichting is van maandag 01.00 uur tot zaterdag 23.00 uur 
volcontinu in bedrijf (ploegendienst). De bedrijfstijden zijn van 0:00 tot 24:00 uur. 

3.4. Procesbeschrijving 
 
Algemeen 
 
Het productieproces van diervoeders bestaat in grote lijnen uit het malen (hamermolens), 
mengen en zeven van grondstoffen, waarbij aan het eind van de cyclus korrels (brokjes) 
worden geperst. De net geperste (zachte) korrels worden gekoeld met buitenlucht, zodat de 
korrels gehard worden. Het transport tussen de verschillende procesonderdelen vindt 
hoofdzakelijk mechanisch plaats via horizontale transporteurs en elevatoren. Een beschrij-
ving van het productieproces van diervoeders is hieronder gegeven.  
 
Productieproces diervoeders 
 
Aanvoer grondstoffen 
 
De benodigde grondstoffen worden aangevoerd door middel van vrachtauto’s en schepen. 
De schepen bereiken de fabriek via het Meppelerdiep, vrachtauto’s kunnen de fabriek be-
reiken via de Pieter Mastebroekweg en de Groeneveld. Alle aan- en afvoerbewegingen 
vinden plaats tussen 06.00 en 23.00 uur. De grondstoffen worden voor 50% aangevoerd 
over water en voor 50% over de weg. Het lossen van schepen vindt enkel in de dagperiode 
(07.00-19.00 uur) plaats. 
 
Vrachtwagens lossen in de stortput op het zuidelijke terreindeel; de stortput is voorzien 
van een onderdrukinstallatie en wordt afgezogen naar een filterinstallatie. De lucht wordt 
ter plaatse gerecirculeerd (dit betreft geen emissiepunt). Tankwagens met vloeibare grond-
stoffen worden gelost met behulp van de op de vrachtwagens aanwezige eigen pompen. 
Schepen met grondstoffen worden gelost met behulp van een vast opgestelde elektro-
hydraulische overslagkraan (BBT-maatregel)1, die het materiaal in een storttrechter met 
onderdrukvoorziening stort (afzuiginstallatie met doekfilter). De grondstoffen worden via 
een elevator en ondergrondse Redler-ketting naar de opslagsilo’s getransporteerd. 
 
Opslag grondstoffen 
 
De aangeleverde vaste grondstoffen (granen en derivaten) worden opgeslagen in de silo's. 
De vloeibare grondstoffen (vetten, melasse etc.) worden opgeslagen in bovengrondse tanks. 
Van alle grondstoffen is ongeveer 10% vloeibaar; de rest is vast. 

                                                 
1  Informatieblad Mengvoederindustrie, InfoMil, december 2007 
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Voorbehandelen grondstoffen 
 
Allereerst worden de verschillende grondstoffen afgewogen. Het recept van een bepaald 
mengvoeder wordt in het volledig geautomatiseerde systeem ingevoerd. De desbetreffende 
grondstoffen worden afgewogen door weegschalen. Als een bepaald recept is verkregen, 
worden de grondstoffen gemalen. 
 
Het maalproces geschiedt door middel van twee hamermolens met een gezamenlijk vermo-
gen van circa 320 kWe. In de hamermolens zijn zeven geplaatst die er voor zorgen dat de 
grondstoffen door de hamers voldoende fijn gemalen kunnen worden. De zeven worden, 
evenals de hamers, regelmatig vervangen. Door de gemalen producten is een optimale men-
ging mogelijk. Voor het mengen van de gemalen grondstoffen wordt een lintmenger toege-
past. Tevens worden er vloeistoffen (o.a. plantaardige oliën en vetten) toegevoegd. Door de 
gemalen producten is een optimale menging mogelijk.  
 
Bij meelvoeders (bijvoorbeeld legpluimveevoer) wordt geen verdere bewerking uitge-
voerd, dit betreft enkel het mengen en malen van grondstoffen, waarbij granen het hoofd-
bestanddeel zijn. 
 
Productie van korrels 
 
Bij de producten die in korrelvorm moeten worden geleverd wordt na het malen en mengen 
de grondstof vanuit de malerij getransporteerd naar de persruimte. Hier wordt het naar de 
verschillende persen geleid. Het mengsel van de gemalen grondstoffen wordt het ‘meel’ 
genoemd. 
 
Aan het meel worden de benodigde vloeistoffen toegevoegd. Deze vloeistoffen kunnen o.a. 
bestaan uit plantaardige olie. Vlak voordat het meel de persen in gaat, wordt het met behulp 
van stoom verwarmd (ter verbetering van de perseigenschappen). Met behulp van de persen 
wordt het meel, dat verwarmd is door de stoom, tot korrels geperst. Bij een deel van de pro-
ducten kan extra vet worden toegevoegd door de korrels te besproeien (coating). 
 
De korrels die net geperst zijn, worden gekoeld om er voor te zorgen dat de vrij zachte kor-
rel gehard wordt. Het koelen geschiedt met behulp van lucht die de temperatuur van de bui-
tenlucht heeft. Om gruis uit de korrels te verwijderen worden ze gezeefd. Na het koelen 
worden vitaminen en/of enzymen toegevoegd aan de korrels (coating) middels een doseer-
systeem. 
 
Opslag en afvoer gereed product (korrels en meel) 
 
Het afgekoelde mengvoeder wordt opgeslagen in bulksilo’s. De veevoeders worden afge-
voerd in bulkauto’s of worden in zakken of bigbags verpakt en op pallets in de zakgoed-
loods opgeslagen. Zakgoed wordt vervolgens met huifwagens afgevoerd. 
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De afvoer van gereed product vindt plaats per as. Het merendeel van de aan- en afvoerbe-
wegingen per vrachtwagen vindt van maandag t/m vrijdag plaats. Verlading van bulkgoe-
deren vindt binnen plaats in de bulkbeladingsruimte. Het (gesloten) zakgoed wordt verla-
den in of voor de zakgoedloods aan de noordzijde van de inrichting. Ten behoeve van in-
tern transport wordt binnen de inrichting gebruik gemaakt van twee elektrische vorkhef-
trucks. 

3.5. Productiecapaciteit 
 
Bij volledige productiecapaciteit vindt binnen de inrichting de productie van jaarlijks 
300.000 ton (circa 1.000 ton per dag) diervoeder uit vaste en vloeibare grondstoffen plaats 
in ploegendienst gedurende 6 dagen per week (maandag t/m zaterdag). De productie be-
treft circa 30.000 ton vleesvarkens-/zeugenvoer, 120.000 ton vleeskuikens-/eendenvoer en 
150.000 ton legpluimveevoer. 
 
De totale technische productiecapaciteit van de fabriek in Meppel bedraagt maximaal circa 
45 ton per uur. De maximale (technische) productiecapaciteit per lijn is vermeld in tabel 1. 
 
Tabel 1: (Technische) productiecapaciteit per lijn 

Productielijn Productiecapaciteit (ton/uur) 

Lijn 1, koelers 1 en 2 
Lijn 2, koeler 3 
Lijn 3, koeler 4 

23 
11 
11 

Totaal            4 koelers 45 
 

3.6. Opslagcapaciteit grond- en hulpstoffen 
 
Grondstoffen 
 

 Vaste grondstoffen 
 
De vaste grondstoffen, zoals granen en derivaten, worden opgeslagen in bulksilo’s en stalen 
cellen. Er kan maximaal 4.200 ton (vaste) grondstof worden opgeslagen in de aanwezige 
cellen. Droge vitaminen en mineralen (ten hoogste circa 150 ton) worden in bigbags of in 
op pallets gestapeld zakgoed opgeslagen in de opslagruimte voor zakgoed (dit betreft het 
oudste deel van de fabriek naast de werkplaats). 
 
De samenstelling van de grondstoffen in de silo’s fluctueert, afhankelijk van het te fabrice-
ren assortiment producten en de beschikbaarheid van grondstoffen. Een indicatie van het 
verbruik van grondstoffen is vermeld in bijlage 6, blad 1. 
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 Vloeibare grondstoffen 
 
De vloeibare grondstoffen worden opgeslagen in bovengrondse opslagtanks. Binnen de in-
richting zijn 8 bovengrondse opslagtanks aanwezig. De inhoud van de tanks is wisselend. 
Een indicatie van de inhoud van de tanks is gegeven in bijlage 6, blad 2. De totale inhoud 
van de tanks is circa 410 ton.  
 
In het oudste deel van de fabriek (opslagruimte naast de werkplaats) worden enkele vloei-
bare hulpstoffen (oliën en vetten) in IBC’s (= intermediate bulk container) opgeslagen 
(totaal circa 10 IBC’s). De IBC’s staan opgeslagen boven een vloeistofkerende (gesloten) 
betonvloer. Tevens wordt hier een centrale doseerinstallatie voor vloeibare grondstoffen 
geplaatst. De doseerinstallatie verpompt de vloeibare grondstoffen vanuit een aangesloten 
IBC middels een gesloten leidingensysteem naar de productie. De doseerinstallatie is 
voorzien van productopvang (lekbak) en staat boven een vloeistofkerende vloer.  
 
Bufferopslag 
 
Voor de productielijnen zijn buffersilo’s voor gemalen en gemengd product aanwezig met 
een inhoud van elk 50 ton. 
 
Eindproducten 
 
De eindproducten worden opgeslagen in bulksilo’s, bestaande uit in totaal 63 cellen met 
een totale inhoud van circa 1.575 ton. In de zakgoedloods kan circa 1.200 ton in zakgoed 
en/of bigbags worden opgeslagen. 

3.7. Transport 
 
De aan- en afvoer van hulp- en grondstoffen en gereed product vindt plaats met behulp 
van vrachtwagens en per schip. Het aantal vrachtwagens kan per dag variëren; het voor 
een representatieve dag aan te houden aantal is gegeven in bijlage 1 (akoestisch onder-
zoek). Ten behoeve van intern transport wordt binnen de inrichting gebruik gemaakt van 
elektrische vorkheftrucks. 

3.8. Werkplaats 
 
De inrichting te Meppel beschikt niet over een eigen technische dienst. Onderhoudswerk-
zaamheden worden uitgevoerd door eigen technische personeel vanuit de hoofdvestiging 
van ‘De Valk Wekerom’ te Lunteren en deels uitbesteedt aan gespecialiseerde bedrijven.  
 
Binnen de inrichting te Meppel is een werkplaats ten behoeve van onderhouds- en repara-
tiewerkzaamheden aanwezig. Hier wordt buiten wat handgereedschap, o.a. gebruik van de 
volgende apparaten: 
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 slijpmachines; 
 kolomboormachines; 
 metaalcirkelzaag; 
 MIG-MAG lassen. 

 
Het totale in de werkplaats geïnstalleerde elektromotorische vermogen bedraagt ca. 10 kW. 
 
Laswerkzaamheden 
 
Binnen de inrichting vinden beperkt laswerkzaamheden plaats. Eenvoudige laswerkzaamhe-
den worden in de werkplaats uitgevoerd, hiervoor is in de werkplaats een MIG-MAG lasap-
paraat aanwezig. Er worden alleen MIG-MAG lasprocessen met massieve draad toegepast 
en wordt enkel constructiestaal gelast. Daarnaast kan de technische dienst of onderhouds-
bedrijf gebruik maken van autogeen lassen, hierbij zal gebruik gemaakt worden van lasap-
paratuur van elders. 
 
Op basis van de bijlage 1 van module C.3.1 van het ‘Werkboek milieumaatregelen metaal- 
en elektrotechnische industrie’ zijn de lasprocessen in te delen in de klassen I, II en III.  
 
Voor klasse III laswerkzaamheden geldt dat er één lasapparaat in de werkplaats aanwezig 
is. Voor MIG-MAG lassen met massieve draad bedraagt de emissie van lasrook2 gemid-
deld 20 g/uur, bij een stroomsterkte van 200 Ampère. Uitgaande van een inschakelduur 
van de lasapparatuur van ten hoogste 35 % bedraagt de totale emissie lasrook (= massa-
stroom stof) circa 0,35 × 20 = 7 g per uur. De massastroom vanwege laswerkzaamheden in 
de werkplaats is kleiner dan 200 g per uur. 
 
In het kader van ARBO-regelgeving is bronafzuiging verplicht voor klasse III laswerk-
zaamheden (tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is). In de werkplaats zal een installatie 
voor bronafzuiging worden geplaatst. Een en ander in overleg met de arbeidsinspectie, de 
ARBO-regelgeving is direct werkend. Op jaarbasis wordt minder dan 6.500 kg lastoe-
voegmateriaal gebruikt, filtratie van ventilatielucht is bij klasse III lasprocessen zowel bij 
ruimteventilatie als bronafzuiging niet noodzakelijk wanneer minder dan 6.500 kg lastoe-
voegmaterialen op jaarbasis worden gebruikt. 
 
Gevaarlijke stoffen 
 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de ten behoeve van de technische dienst aanwezige 
hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De stoffen worden opgeslagen in een afgesloten contai-
ner en/of een special daarvoor bestemde afgesloten opslagbox of (milieu)kast bij de werk-
plaats. De opslagruimte voldoet aan de richtlijnen van PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke 
Stoffen).  
 

                                                 
2  Artikel ‘Lasprocessen en lasrookemissie’ van ing. W. Pors (Nederlands Instituut voor Lastechniek) 
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Smeerolie (voorraad) en afgewerkte olie worden opgeslagen in vaten, die zodanig worden 
opgesteld dat geen verontreiniging van de bodem kan plaatsvinden. De vaten olie staan con-
form de richtlijnen van PGS 15 in een vatenstelling boven een lekbak bij de werkplaats. De 
locatie is op de plattegrondtekening aangegeven. 
 
Tabel 2: Opslaghoeveelheden gevaarlijke stoffen technische dienst 

Omschrijving  
 

Hoeveelheid 

olie 600 liter 
thinner 6 liter 
verf (werkvoorraad) 20 liter 
spuitbussen vet/ontvetter 20 liter 
vet 50 kilo 

 
Gasflessen 
 
In de werkplaats zijn maximaal 2 gasflessen aanwezig (werkvoorraad, bijvoorbeeld argon, 
koolzuur of zuurstof) op een laskar. Dit betreft standaard gasflessen met een waterinhoud 
van 50 liter. Er worden geen gasflessen opgeslagen. Gasflessen worden vervangen door de 
leverancier wanneer deze (bijna) leeg zijn, opslag van lege gasflessen vindt dan ook niet 
plaats.  

3.9. Verwarming en ventilatie 
 
In de inrichting zijn 3 gasgestookte CV-installaties à 40 kW geïnstalleerd (in de kantoren). 
Deze installaties zijn vergelijkbaar met huishoudelijke CV-installaties. De installaties zijn 
voorzien van een afvoer voor verbrandingsgassen en wordt regelmatig onderhouden door 
deskundig personeel (extern gespecialiseerd bedrijf). De ventilatie van de productie- en 
opslagruimten vindt mechanisch plaats via een ontstoffingsinstallatie. 

3.10. Koeling 
 
In de kantoorruimten en in de bedieningsruimten in de fabriek zijn kleine decentrale koel-
units aanwezig. Deze zijn in het kader van de algemene revisie van de fabriek vervangen 
dan wel voorzien van een nieuw koelmiddel. Er wordt gebruikt gemaakt van de wettelijk 
toegestane koelmiddelen, er wordt geen R-22 meer toegepast als koelmiddel. Verder zijn er 
geen koelinstallaties binnen de inrichting. 
 
Voorschriften voor synthetische koudemiddelen als (H)CFK's en HFK's komen voort uit 
Europese verordeningen. Voor natuurlijke koudemiddelen zijn voorschriften in het Activi-
teitenbesluit milieubeheer opgenomen. De eisen uit de bovenstaande van toepassing zijnde 
regelgeving zijn direct werkend. 
 
Werkzaamheden op het gebied van het installeren, onderhouden, vervangen en/of verwijde-
ren van koelapparatuur worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. 
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4. GRONDSTOFFEN 

4.1. Grondstoffen 
 
De grondstoffen zijn afkomstig van de landbouw, de agrarische- en voedingsmiddelenin-
dustrie en toeleveringsindustrieën. Er wordt gebruik gemaakt van direct voor de diervoe-
ders geproduceerde gewassen, zoals granen, maïs en peulvruchten. Daarnaast worden de 
secundaire gewasresten, die overblijven als er voor de menselijke voedselvoorziening 
primaire grondstoffen uit het gewas zijn bereid, gebruikt in de diervoederindustrie. Overi-
ge hulp- en grondstoffen zijn oliën, vetten, conserveermiddelen en mineralen.  
 
Een overzicht van de verschillende gebruikte grondstoffen is hieronder gegeven. Een indi-
catie van de verdeling is gegeven in bijlage 6. De verdeling kan per product verschillen. 
 

Soort:  
Granen en (bij)producten  

Voorbeeld: tarwe, maïs, gerst, tarwegries, gluten, havermeel  
Peulvruchten en (bij)producten van oliehoudende zaden  

Voorbeeld: sojaschroot, koolzaadschroot, erwten, zonnebloempit  
(Bij)producten van knollen en wortels  

Voorbeeld: tapioca, aardappeleiwit  
(Bij)producten van de suikerbereiding en verwerking van fruit  

Voorbeeld: bietmelasse, rietmelasse, citruspulp, bietenpulp, glucose  
Gedroogde voedergewassen en producten met een hoog vezelgehalte  

Voorbeeld: luzerne, kokosschilfers, grasmeel  
Overige  

Voorbeeld: mineralen, vitaminen, zuivelproducten, zout, water, calcium  
Oliën en vetten  

Voorbeeld: zonnebloemolie  
Hulpstoffen  

Voorbeeld: conserveermiddelen, enzymen   

4.2. Certificering en diervoederhygiëne 
 
De leverancier van de grondstof voor de diervoedingsmiddelenindustrie zorgt daarbij voor 
de toetsing van de secundaire grondstofstroom aan de diervoederhygiënerichtlijn (EG 
183/2005). Bij de levering van de grondstof aan de inrichting wordt een eigen analyse 
gemaakt om de fysische eigenschappen nauwkeurig vast te stellen. De receptuur voor het 
maken van het product wordt op de fysische eigenschap van de grondstof afgestemd. 
 
In het kader van voedselveiligheid beschikt ‘De Valk Wekerom’ over de gecertificeerde 
kwaliteitszorgsystemen GMP+ en het Duitse systeem ‘Kontrollierte Alternatieve Tierhal-
tung’ (KAT). Deze laatste is met name relevant voor de Duitse markt waar specifieke ei-
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sen worden gesteld die verder gaan dan de Nederlandse GMP+ regeling. GMP+ is een op 
de ISO 9001 standaard gebaseerd algemeen controlesysteem in de diervoedersector. 
 
Daarnaast is ‘De Valk Wekerom’ aangesloten bij Stichting SAFE FEED3. Dit is een sa-
menwerkingsverband met verschillende diervoederproducenten dat tot doel heeft de vei-
ligheid van het diervoeder verder te borgen. Als aanvulling op de bestaande GMP+ wordt 
extra aandacht geschonken aan de leveranciers en de grondstoffen die gebruikt worden in 
het diervoeder. Met name ongewenste stoffen en de tracering staan hierbij centraal. SAFE 
FEED stelt hoge eisen aan de kwaliteit van gebruikte grondstoffen, de logistiek en de op- 
en overslag van grondstoffen en aan de productieprocessen van de grondstoffenleveran-
ciers. Niet bij SAFE FEED gecertificeerde grondstoffen en producten worden door ‘De 
Valk Wekerom’ niet geaccepteerd. 
 
De grondstoffen worden op de (wereld)markt aangeboden als grondstof voor diervoeder-
productie. Een deel van de grondstoffen valt onder de noemer ‘afvalstof’. Het omgaan met 
en het verwerken van deze restproducten in de diervoederindustrie is geregeld in de ‘Ka-
derwet diervoeders’. 
 
Wet milieubeheer. Hoofdstuk 10. Afvalstoffen 
 
Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer, met uitzondering van titel 10.7, is niet van toepas-
sing op gedragingen, voor zover daaromtrent voorschriften gelden, die zijn gesteld bij of 
krachtens de Kaderwet diervoeders (artikel 22.1, lid 9, Wm). 

4.3. Grondstoffen die onder de noemer “afvalstof” vallen 
 
Enkele grondstoffen vallen juridisch gezien onder de noemer “afvalstof”. Wanneer deze 
reststromen geclassificeerd zouden worden in een EURAL-categorie, zijn met name de 
volgende (niet limitatief) afvalstroomnummers van toepassing: 
 

02 03 afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, 
thee en tabak, de productie van conserven, de productie van gist en gistextract en de berei-
ding en fermentatie van melasse 

02 03 01 
02 03 04 
02 03 99 

slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden 
voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 
niet elders genoemd afval 

02 04 afval van de suikerverwerking 
02 04 99 niet elders genoemd afval 
02 07 afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (excl. koffie, thee en 

cacao) 
02 07 02 afval van destillatie van alcoholische dranken 

 

                                                 
3  Per 1 juli 2011 zijn de stichting SAFE FEED en de stichting TrusQ  gefuseerd tot de nieuwe organisatie TRUST FEED.  
 



6111089.V01 16

De grondstoffen die in de de mengvoederindustrie worden verwerkt, zijn echter niet limi-
tatief. In de praktijk vormt de lijst van grondstoffen in de Databank Risicobeoordelingen 
Voedermiddelen (DRV-lijst) van het Productschap Diervoeder de basis voor de grondstof-
fen die toegepast worden voor de productie van mengveevoeders.  
 
De grondstoffen (waaronder afvalstoffen afkomstig uit de voedingsmiddelenindustrie en 
dierlijke bijproducten) die op de DRV-lijst zijn vermeld, hebben allen een toetsing onder-
gaan ten behoeve van de inzet in de productie van mengvoeders. (Afval)stoffen die zijn 
vermeld op de DRV-lijst, en dus voor de productie van veevoeders toegestaan kunnen 
worden, hebben mogelijk een Euralcode die nog niet in bovenstaande opsomming is op-
genomen. Bovenstaande lijst is derhalve niet limitatief. 
 
Grondstoffen van dierlijke aard 
 
Binnen de inrichting van ‘De Valk Wekerom’ kunnen mogelijk grondstoffen van dierlijke 
aard (bijvoorbeeld vismeel, zalmolie, kippenvet e.d.) toegepast worden. Deze producten 
zijn vervaardigd uit dierlijke bijproducten en zijn als zodanig het gevolg van een produc-
tieproces. Deze grondstoffen van dierlijke aard vallen derhalve niet meer onder de wer-
kingssfeer van de Basisverordening dierlijke bijproducten (EG 1069/2009) en hoeven dan 
ook niet aan sectorplan 65 van LAP 2 (= Landelijk afvalbeheerplan) te worden getoetst.  
 
Binnen de inrichting van ‘De Valk Wekerom’ wordt geen categorie 3 materiaal aange-
voerd en/of verwerkt. Met categorie 3 producten wordt bijvoorbeeld vis-, vlees- en slacht-
afval bedoeld. 

4.4. Acceptatie- en verwerkingsbeleid 
 
Algemeen 
 
In het LAP 2 (= Landelijk afvalbeheerplan) is aangegeven dat een inrichting die afvalstof-
fen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een 
systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In 
het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en 
verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, 
administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrich-
ting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te mi-
nimaliseren.  
 
De acceptatie- en verwerking van grondstoffen (waaronder afvalstoffen) alsmede de ad-
ministratieve organisatie en interne controle is uitgebreid gereguleerd in de diervoederhy-
giënewetgeving. 
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Registratie 
 
Voor de grond- en afvalstoffen welke bij ‘De Valk Wekerom’ te Meppel binnenkomen en 
het verwerken van deze stoffen tot diervoeder, geldt dat de Kaderwet diervoeders en/of 
hoofdstuk VIIa van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van toepassing is. Hoofd-
stuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) inclusief het daarop gebaseerde ‘Besluit melden 
en registeren bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’ is niet van toepassing op 
inkomende afvalstoffen die verwerkt worden tot diervoeders (artikel 22.1, lid 8 en lid 9, 
Wm). 
 
Vooracceptatie 
 
Er worden enkel producten van fabrikanten geaccepteerd voor de productie van diervoe-
ders en levering aan afnemers als de fabrikant kan aantonen dat het product kan worden 
toegepast als diervoedingsmiddel en voldoet aan de diervoederhygiënerichtlijn (EG 
183/2005). Als deze goedkeuring niet aanwezig is wordt het product niet geaccepteerd 
voor het gebruik als grondstof en/of de verkoop van dit specifieke product aan de afne-
mers. 
 
Acceptatie 
 
De producten worden door de fabrikant/leverancier gecontroleerd op de samenstelling en 
aan de vergunninghouder aangeboden, waarbij het batchnummer(s) van de levering be-
kend is. De verantwoordelijkheid van de levering van de stof ligt bij de fabri-
kant/leverancier, die het product aanbiedt als vaste of vloeibare grondstof voor diervoeder. 
De toelating als diervoeder wordt door de fabrikant/leverancier van de grondstof geregeld.  
 
Bij iedere levering van het product door de fabrikant wordt verlangd dat aan de toelating 
als diervoeder wordt voldaan. Als er bij een geleverde lading blijkt dat de specificatie niet 
is gerealiseerd en het product niet kan worden gebruikt als diervoeder wordt de lading 
teruggeleverd aan de fabrikant. De grondstoffen worden bij de levering zo goed mogelijk 
gescheiden opgeslagen, zodat controle en terugvindbaarheid mogelijk is. Om na te gaan of 
de registratie van de ingaande en geleverde stroom met elkaar in balans zijn vindt er re-
gelmatig een ijking van de voorraad plaats. De voorraad wordt vergeleken met de volgens 
de registratie aanwezige hoeveelheid product. De frequentie van de controle is afhankelijk 
van de doorzet per silo. Ten minste éénmaal per maand vindt een ijking plaats. 
 
Verwerkingsbeleid 
 
Bij het gebruik van de grondstof voor de productie van vaste diervoeders worden de 
grondstoffen geanalyseerd op fysische en chemische eigenschappen vanwege de receptuur 
van de te produceren producten. De verwerking is een fysisch proces van malen, mengen 
en persen. De stoffenadministratie is ook gekoppeld aan de financiële administratie. 
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5. EMISSIES NAAR DE OMGEVING 

5.1. Geluid 
 
De inrichting van ‘De Valk Wekerom’ is gevestigd aan de Groeneveld 2 op het gezoneerde 
industrieterrein ‘Oevers C’ te Meppel. De meest nabijgelegen woningen van derden buiten 
het industrieterrein zijn gelegen aan het Westeinde op circa 190 m afstand tot de grens van 
de inrichting (in zuidoostelijke richting). De kortste afstand van de inrichting tot de zone-
grens bedraagt circa 780 m in zuidoostelijke richting. 
 
De geluidemissie naar de omgeving wordt in hoofdzaak bepaald door de procesapparatuur 
en de op het terrein van de inrichting plaatsvindende transportbewegingen en laad- en los-
activiteiten. Het grootste gedeelte van de geluidsbronnen staat binnen in de gesloten be-
drijfsgebouwen opgesteld. 
 
De trillingen die mogelijkerwijs door de inrichting ontstaan zullen ten gevolge van de gro-
te afstand de woonbebouwing en de inrichting geen trillinghinder veroorzaken. 
 
Het rapport 6111089.R01 ’Akoestisch onderzoek mengvoederfabriek Coöperatie ‘De Valk 
Wekerom’ UA Locatie Meppel’ is als bijlage 1 bij de aanvraag gevoegd. 

5.2. Geur 
 
Binnen de inrichting van ‘De Valk Wekerom’ vindt de productie van diervoeder uit vaste 
en vloeibare grondstoffen plaats. Voor diervoederbedrijven gelden de emissie-eisen zoals 
aangegeven in hoofdstuk 3.3 ‘Bijzondere regelingen voor specifieke processen’ onder ‘A3 
Diervoederindustrie’ van de NeR. 
 
Voor de geuremissie is de productie van 150.000 ton geperste voeders relevant. De overi-
ge 150.000 ton veevoeder wordt in een onverhit proces geproduceerd (alleen mengen en 
malen van grondstoffen, hoofdzakelijk granen) waarbij geen relevante geuremissie is te 
verwachten. 
 
Het rapport BL.2011.5691.01-V01 ‘Rapportage toetsing geuremissie aan de Bijzondere Re-
ling Diervoederindustrie in de NeR (regeling A3)’ is als bijlage 2 bij de aanvraag gevoegd. 

5.3. Verbrandingsgassen 
 
Verbrandingsgassen komen vrij bij transportbewegingen en via de gasgestookte stoomin-
stallatie. Voor transportbewegingen geldt dat de voertuigen en machines niet langer in 
bedrijf zijn dan strikt noodzakelijk en voldoen aan de actuele stand der techniek 
 
De stoominstallatie voldoet aan de emissie-eisen als vastgelegd in het ‘Besluit emissie-
eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer’ (BEMS). Verder komen verbrandings-
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gassen vrij bij de gasgestookte verwarmingsinstallaties ten behoeve van de bedrijfsgebou-
wen. Een overzicht van de uitlaten en/of emissiepunten is gegeven in bijlage 4. 
 
De stoominstallatie bestaat uit een stoomketel met een brandercapaciteit van 2.800 kWth en 
een werkdruk van 9 bar opgesteld in het ketelhuis. De verbrandingsgassen van de stoomke-
tel worden op 12 meter boven het maaiveld afgevoerd. De stoominstallaties worden regel-
matig onderhouden en gecontroleerd op juiste werking. Het verbrandingsproces wordt 
geoptimaliseerd. Tweejaarlijkse inspectie wordt uitgevoerd door de “Dienst Stoomwezen”. 
Keuringsrapporten van de installatie zijn binnen de inrichting aanwezig.  
 
Verdere verbrandingsgassen komen vrij bij de drie gasgestookte verwarmingsinstallaties 
ten behoeve van de kantoren (CV-installaties). Het nominale vermogen per installatie be-
draagt 40 kW (= totaal 120 kW).  

5.4. Stof 
 
In de ‘Bijzondere regeling A3 Diervoederindustrie’ van de NeR (Nederlandse Emissie 
Richtlijn Lucht) zijn de volgende maatregelen aangegeven: 
 

 Stortputten kunnen veelal worden voorzien van een afzuiginstallatie en een doekfilter-
installatie voor de verwijdering van stof. De afgassen kunnen via een (verhoogde) 
schoorsteen op het dak van de stortput worden afgevoerd. 

 Bij het vullen van silo’s komt verdringingslucht uit de silo’s vrij. Deze verdringings-
lucht kan naar het productiegebouw worden geleid en via de onderdruk in het gebouw 
op grotere hoogte worden geëmitteerd. 

 De hamermolens zijn veelal voorzien van een afzuig- en filterinstallatie. De afgassen 
kunnen via een (verhoogde) schoorsteen op het dak van het productiegebouw worden 
afgevoerd. 

 Daarnaast moeten altijd ‘good housekeeping’ maatregelen ter voorkoming van geur-
hinder worden genomen. Voorbeelden hiervan zijn het schoonhouden van het buitenter-
rein en het gesloten houden van ramen en deuren. 

 
Bovenstaande maatregelen zijn in de bedrijfsvoering van de inrichting geïntegreerd. Ge-
noemde maatregelen zijn met name bedoeld ter beperking van geurhinder, maar leiden 
tevens tot een beperking van de emissie van stof. 
 
Overzicht voorzieningen ‘De Valk Wekerom’ te Meppel 
 

 Scheepsontvangst:  De schepen worden gelost met behulp van een elektro-hydraulische 
overslagkraan, waarbij de grijper wordt geleegd in een bunker die is voorzien van een 
onderdrukinstallatie. De filters zijn voorzien van een doekafscheiding. 

 
 Auto-ontvangst: Vrachtauto’s lossen hun lading in een driezijdig gesloten en overkapte 

ruimte, voorzien van een stortput. De bij het lossen van de auto’s in de stortput vrijko-
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mende stof wordt afgezogen en middels doekfilters afgevangen. De lucht wordt ter 
plaatse gerecirculeerd. 

 
 Hamermolens: Onder de hamermolens is een meelbunker geplaatst. De voor het malen 

benodigde lucht wordt via ingebouwde zelfreinigende filters gereinigd. Achter de ha-
mermolen wordt het product middels elevatoren naar de mengerij getransporteerd. 

 
 Afzuiging korrelkoelers: De geperste korrels worden in vier koelers gekoeld met be-

hulp van lucht. De lucht wordt verplaatst met behulp van ventilatoren. Het korrelpro-
duct wordt afgescheiden door cyclonen. Voor de cyclonen geldt de algemene emissie-
eis van (totaal)stof ≤ 5 mg/Nm3 overeenkomstig de in de NeR (Nederlandse emissie 
Richtlijn Lucht) gestelde eisen. 

 
 Afzuiging silo’s en transportbanden: Op een aantal plaatsen in het proces (transporten, 

overslagpunten, silo’s e.d.) zijn stof afzuiginstallaties met ingebouwde zelfreinigende 
filters geplaatst. De afgezogen en gefilterde lucht wordt intern uitgeblazen. 

 
 Gemorst product wordt direct opgeruimd. 

 
 Voor de filtersystemen worden filters toegepast met een doorlaat van (totaal)stof ≤ 5 

mg/Nm3 overeenkomstig de in de NeR gestelde eisen.  

5.5. Overige emissies 
 
Bij het persen van de korrels en het drogen en koelen komt waterdamp vrij. De koellucht 
bevat de waterdamp die in de aanvang van het koelproces vrijkomt (droging). Circa 
96.000 m3/h aan ventilatielucht verlaat de fabriek (boven het hoogste dak) met een water-
inhoud van gemiddeld 800 kg/h. 
 
 

6. ALGEMENE VOORZIENINGEN EN ENERGIE 

6.1. Energie- en watergebruik 
 
Mengvoederproductie is een proces waarbij naar verhouding veel energie benodigd is. Met 
name het malen, verhitten en persen zijn processtappen waarbij veel energie wordt ver-
bruikt. Het water wordt o.a. gebruikt voor de productie van stoom. Van de inrichting van 
‘De Valk Wekerom’ te Meppel zijn geen recente, representatieve verbruikscijfers beschik-
baar4. Op basis van gegevens van een vergelijkbare inrichtingen is in tabel 3 een indicatie 
gegeven van het te verwachten energie- en waterverbruik per jaar. 

                                                 
4  Wegens markt- en productieontwikkelingen is de productiecapaciteit van de veevoederfabriek te Meppel de laatste 

jaren niet (volledig) benut. 
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Tabel 3:   Overzicht geschatte verbruikscijfers 

Soort Verbruik per ton product* Geschat jaarverbruik 

  (productie 300.000 ton diervoeders) 
Elektriciteit [kWh] 
 
Gas [m3] 
 
Leidingwater [m3] 

35 kWh 
 

2,5 m3 
 

32 liter (≈ 0,03 m3) 

10.500.000 kWh 
 

750.000 m3 
 

9.600 m3 

* De verbruikscijfers per ton zijn indicatief en sterk afhankelijk van de toegepaste grondstoffen en het productassortiment. 
De productie van meelvoeders (= onverhit proces) kost bijvoorbeeld minder energie dan de productie van korrels. 

 
Binnen de inrichting zijn geen noodstroomvoorzieningen aanwezig. Het geïnstalleerd elek-
tromotorisch vermogen per productieonderdeel is weergegeven in bijlage 5. 

6.2. Energiebesparende maatregelen 
 
‘De Valk Wekerom’ neemt deel aan de meerjarenafspraak energie (MJA-afspraak). Hier-
voor heeft het bedrijf zich aangemeld bij Agentschap NL5. Het doel is dat aan de MJA 
deelnemende bedrijven komen tot efficiënter gebruik van energie bij de diervoederproduc-
tie. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is veel aandacht 
voor het efficiënt gebruik van energie en water. 
 
 

7. AFVALSTOFFEN 

7.1. Bedrijfsafval 
 
Alle binnen de inrichting vrijkomend afval wordt verwijderd. In onderstaande tabel 4 is 
een overzicht (schatting) gegeven van af te voeren bedrijfsafval. Het afval wordt afge-
voerd door een erkende inzamelaar. De inzamelaar verstrekt overzichten van de aard en 
hoeveelheid van de ingezamelde afvalstoffen. Deze overzichten worden opgenomen in de 
administratie van de inrichting.  
 
Tabel 4: Af te voeren afval 

Bedrijfsafval Geschatte hoeveelheid (ton/jaar) 
organisch productieafval 25 
papier en karton (kantoorafval, verpakkingen e.d.) 10 
hout (pallets e.d.) 30 
kunststof (folie e.d.) 20 
afval van werkplaats (o.a. oud ijzer) 5 
  
TOTAAL: 90 ton 

                                                 
5  Agentschap NL is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 
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7.2. Gevaarlijk afval 
 
Klein gevaarlijk afval (KGA) zoal oliën, poetsdoeken, TL-buizen, batterijen, pennen, stif-
ten, toners e.d. wordt apart verzameld en op afroep opgehaald. Afgewerkte oliën, vetten, 
poetsdoeken en oplosmiddelen worden volgens de richtlijn PGS 15 opgeslagen in een af-
gesloten container bij de werkplaats en bij de zakgoedloods. De afvoer vindt plaats op 
afroep door een erkend afvalverwerker. De inzamelaar verstrekt overzichten van de aard 
en hoeveelheid van de ingezamelde gevaarlijke afvalstoffen. Deze overzichten worden 
opgenomen in de administratie van de inrichting. 
 
EURAL-codes 
 
Een overzicht van de verschillende soorten afgevoerde KGA met bijbehorende EURAL-
codes is gegeven in tabel 5. 
 
Tabel 5: Afgevoerde KGA en relevante EURAL-codes 

Omschrijving KGA 
 

Eural-code Geschatte hoeveelheid 

smeervetten (vetten, grafiet, wax, parafine, vetzuren) 20 01 26* 75 kg 
verfemballage, ongesorteerd (verf/pigmenten, kunststof, metaal) 08 01 11* 25 kg 
kantoorafval, divers (toners, cartridges e.d., geen batterijen) 20 01 35* 50 kg 
spuitbussen (freon vrij) 15 01 11* 15 kg 
kitkokers (leeg) 20 01 27* 15 kg 
oliehoudend afval (poetsdoeken en grit, olie) 13 08 99* 50 kg 
lege batterijen 20 01 33* < 5 kg 
TL-lampen 20 01 21* 15 kg 
Afgewerkte olie 13 02 05*  

13 02 06* 
13 02 07* 

1.000 liter 

7.3. Afvalpreventie 
 
De afvalstromen die ontstaan binnen de inrichting van 'De Valk Wekerom' zijn inherent 
aan de grootte van het bedrijf en het productieproces. Het betreft met name productieafval 
en verpakkingen (hout, plasticfolie, karton/papier). Deze zaken worden gescheiden inge-
zameld en afgevoerd. Door optimalisatie van het productieproces, bijvoorbeeld door de 
nauwkeurige aansturing van de grondstoftoevoer en monitoring van de productie, wordt 
het ontstaan van productieafval zoveel mogelijk voorkomen. Met name de gescheiden 
ingezamelde afvalstromen hout, plasticfolie en papier zijn zeer geschikt voor recycling. 
De hoeveelheid gevaarlijk afval is relatief beperkt (< 1.500 kg). 

7.4. Bedrijfsafvalwater 
 
Afvalwater uit het ketelhuis wordt via een spuitank en spuiput geloosd op het gemeentelijke 
riool (ten hoogste 2 m3 per 24 uur). Door de spuitank wordt het spuiwater gekoeld. Doordat 
alleen water verdampt neemt de concentratie zouten in het achterblijvende ketelwater toe. 
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Het ketelwater heeft een relatief hoge pH-waarde (≈ 10). Door de lozing van overig afval-
water is de pH-waarde ter plaatse van de aansluiting op het gemeentelijke riool lager. Verde-
re reductie van de zuurgraad is niet eenvoudig te realiseren. Alleen door toevoeging van 
zuur is de pH-waarde te verlagen. 
 
De controle op de dosering van het zuur vindt plaats middels een wekelijkse controle op de 
resthardheid van het ketelwater (eigen meting door technische dienst). Spuiwater wordt ge-
controleerd via een controlepunt onderin de ketel voordat het spuitwater naar de spuitank 
gaat. De leverancier geeft aan de hand van deze meting aan welke spuigraad en/of dosering 
gewenst is. Verder vindt er geen controle van het spui- en spoelwater plaats. 
  
Overig afvalwater (sanitair etc.) wordt eveneens geloosd op het gemeentelijke riool. Dit 
betreft afvalwater van huishoudelijke aard. 
 
Hemelwater 
 
In de huidige situatie wordt het niet-verontreinigd hemelwater dat valt op de daken van de 
gebouwen en het verharde bedrijfsterrein (= niet afkomstig bodembeschermende voorzie-
ningen) afgevoerd naar het gemeentelijk riool. Dit betreft een gemengd rioolstelsel. Be-
oogd is om het niet-verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater (Meppelerdiep) te 
lozen. 
 
Lozingen door bedrijven zijn geregeld in het Besluit algemene regels inrichtingen milieu-
beheer (het ‘Activiteitenbesluit’). In het Activiteitenbesluit (artikel 3.3, derde lid) is aan-
gegeven dat het lozen van niet-verontreinigd hemelwater slechts dan in een vuilwaterriool 
plaatsvindt, indien het lozen op of in de bodem, in een openbaar hemelwaterstelsel of in 
een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is. 
 
Het bevoegd gezag heeft aangegeven dat hemelwater, indien mogelijk, op het oppervlak-
tewater geloosd dient te worden. Voor de inrichting van ‘De Valk Wekerom’ zal derhalve 
de mogelijkheid worden onderzocht om het niet-verontreinigde hemelwater af te koppelen 
en dit op het oppervlaktewater (Meppelerdiep) te lozen. In voorliggende situatie zijn tus-
sen de inrichting en het Meppelerdiep een damwand (kade) van de provincie Drenthe, een 
fietspad (gemeente Meppel) en diverse leidingen aanwezig. Een en ander zal in overleg 
met de gemeente Meppel, de provincie Drenthe en het waterschap Reest en Wieden plaats-
vinden. 
 
De afvoer van hemelwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen (bijvoor-
beeld de lekbak van de tankopslag) en regenwater dat op het circulatieterrein valt, wordt 
via een olie-/vet-/slibafscheider afgevoerd naar het gemeentelijke vuilwaterriool. 
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8. BODEMBESCHERMING 
 
In notitie 6111089.N01 ‘Bodemrisicoanalyse ‘De Valk Wekerom’ te Meppel’ is de systema-
tiek overeenkomstig de NRB 2001 gevolgd om de risico’s in kaart te brengen. Deze notitie 
is bijgevoegd als bijlage 3. 
 
De bovengrondse tanks, waarin de vloeibare grondstoffen zijn opgeslagen, staan opgesteld 
boven een vloeistofkerende bak en/of zijn dubbelwandig uitgevoerd. De bak ligt verzon-
ken in het maaiveld. De bak heeft een vloer van 500 mm beton en wanden van 150 en 250 
mm beton. Boven de bak is een roostervloer geplaatst, waarop vaten en containers kunnen 
worden geplaatst. Deze bakken hebben een voldoende groot bergend vermogen om in ge-
val van calamiteiten te voorkomen dat vloeistoffen wegstromen naar de bodem of de riole-
ring. Het regenwater wordt middels een handbediende pomp op het gemeentelijk vuilwater 
riool geloosd. De risico's van de bodembedreigende activiteiten zijn te verwaarlozen op 
het terrein van de inrichting. 
 
De ruimten binnen de gebouwen zijn voorzien van betonvloeren. Het bedrijfsterrein direct 
grenzend aan de gebouwen is grotendeels verhard zodat, indien nodig, vaste stoffen en 
zwerfvuil gemakkelijk kunnen worden verwijderd (wordt tenminste 1 x per week gerei-
nigd). 
 
De opslag van afgewerkte olie vindt plaats bij de werkplaats in vaten. De vaten olie staan in 
een vatenstelling boven een lekbak bij de werkplaats. De verzamelvaten staan zodanig op-
gesteld dat geen verontreiniging van de bodem kan plaatsvinden. De locatie is aangegeven 
op de plattegrondtekening. 
 
Bodemonderzoek 
 
Voor de locatie Groeneveld 2 zijn in het verleden verschillende bodemonderzoeken uitge-
voerd. Het meest recente onderzoek ‘Aanvullend bodemonderzoek op de locatie aan de 
Groeneveld 2 te Meppel’ d.d. december 2010 opgesteld door Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV (rapportnummer: 2010946/lvh/sh) is als bijlage 9 bij de aanvraag gevoegd.  
 
 

9. OVERIGE VOORZIENINGEN 

9.1. Milieuzorg 
 
De grondstoffen- en afvalstoffenstromen worden geregistreerd, dit wordt vastgelegd in een 
logboek. 
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9.2. Verkeer- en parkeeroverlast 
 
De inrichting bevindt zich op een industrieterrein. De infrastructuur is voldoende berekend 
op vrachtverkeer. Als vrachtwagens korte tijd moeten wachten, kan dit op het eigen ter-
rein. De inrichting beschikt over voldoende eigen parkeerplaatsen op het terrein voor het 
personeel en bezoekers. 

9.3. Vervoer 
 
Van de benodigde grondstoffen wordt circa 50% per as en 50% per schip (via het Meppe-
lerdiep) aangevoerd. De afvoer van producten naar de afnemers (bijvoorbeeld agrarische 
bedrijven) gebeurt per as, de afnemers van producten zijn niet per schip bereikbaar. 

9.4. Visuele hinder 
 
Algemeen 
 
De inrichting is op een bedrijfsterrein gevestigd. De bestaande en toekomstige bedrijfsge-
bouwen zijn en worden in overleg met de welstandscommissie en de gemeente vormgege-
ven. Er worden in de nu voorliggende aanvraag overigens geen bouwactiviteiten aange-
vraagd. 
 
Lichthinder 
 
Er wordt alleen verlichting toegepast waar en wanneer dit nodig is. Dit wordt tot een mi-
nimum beperkt. 

9.5. Ongedierte 
 
De bestrijding van ratten en muizen op het bedrijfsterrein wordt uitgevoerd door een gespe-
cialiseerd bedrijf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lokaas. De bestrijdingsmiddelen wor-
den regelmatig gewijzigd. 
 
 

10. BRAND- EN CALAMITEITENPREVENTIE 

10.1. Bedrijfsnoodplan 
 
Ter bescherming van mensen zowel binnen als buiten het bedrijfsterrein, de beperking van 
schade en de beheersing van de gevolgen van incidenten waaronder brand, is een be-
drijfsnoodplan aanwezig. In het bedrijfsnoodplan wordt aangegeven welke voorzieningen 
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worden getroffen, welke procedures moeten worden gevolgd en wat de interne comman-
dostructuur is bij calamiteiten. 

10.2. Opslag hulp- en grondstoffen 
 
De opslag van chemische stoffen, brandstoffen, olie en smeermiddelen zijn zodanig uitge-
voerd dat wordt voldaan aan de hieromtrent geldende PGS-richtlijnen (PGS 15). Alle op-
slagtanks e.d. zijn tegen aanrijden beveiligd. 

10.3. Brandpreventie 
 
Roken en open vuur is in de bedrijfsgebouwen (behoudens in een aparte rookruimte) ver-
boden. De bedrijfsgebouwen zijn opgetrokken uit beton, metselwerk en staal. Binnen de 
inrichting zijn in overleg met de brandweer poederblussers aangebracht. Deze worden jaar-
lijks onderhouden. In het bedrijf zijn poederblussers aanwezig en in het kantoor een slang-
haspel. 
 
De brandweer inspecteert de voorzieningen regelmatig (in opdracht van het gemeentebe-
stuur). De voorschriften waaraan voldaan moet worden, zijn vastgelegd in het op 1 novem-
ber 2008 in werking getreden ‘Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het ‘Gebruiksbe-
sluit). 

10.4. Risico’s en abnormale bedrijfsomstandigheden 
 
Ongewone emissies naar de omgeving kunnen optreden bij brand, het weglekken van 
brandstof en het beschadigen van opslagtanks door aanrijden e.d. Effecten buiten het eigen 
bedrijfsterrein worden niet verwacht. 

10.5. Ontploffingsgevaar 
 
Op 28 januari 2000 is de Europese richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137) van kracht 
geworden. ATEX staat voor ontplofbare atmosfeer. De richtlijn is geïmplementeerd in 
hoofdstuk 3, Inrichting Arbeidsplaatsen, van het Arbo-besluit. Dit aspect zal dan ook 
worden gecontroleerd in het kader van Arbo. 
 
Stofexplosies 
 
Het voorkomen van stofexplosies is een continu aandachtspunt in de bedrijfsvoering van een 
mengvoederfabriek. Binnen de inrichting van ‘De Valk Wekerom’ zijn verschillende silo’s 
aanwezig voor de opslag van los gestort materiaal waar een stofexplosie gevaarlijke 
atmosfeer aanwezig is, zoals bijvoorbeeld de opslagsilo’s voor graan en meel. Een 
stofexplosie zou binnen en buiten de inrichting tot zeer grote schade kunnen leiden.  
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De opslagsilo’s zijn daarom voldoende sterk gebouwd en voorzien van een adequate 
drukontlasting zodat in geval van drukopbouw vanwege een stofexplosie de schade aan 
omliggende silo’s en gebouwen zoveel mogelijk beperkt blijft. Effecten buiten het terrein 
van de inrichting zijn niet te verwachten. Stof(explosie)preventie speelt verder een 
belangrijke rol bij: 
 
- Arbo-beleid (incl. ATEX). 
- Periodieke fabrieksinspecties door een veiligheidskundige. 
- Inspecties Arbeidsinspectie. 
- Frequent overleg en inspecties brandverzekering. 
- Aanleg elektrische installaties conform NEN 1010 en NEN 3140. 
- Regelmatige inspecties elektrische installaties door externe deskundigen. 
- Bliksemafleidingsinstallatie conform NEN 1014. 
 
Technisch en organisatorisch zijn o.a. de volgende maatregelen genomen: 
 
- Bij de grondstofinname zijn ontijzeringsmagneten aanwezig. 
- Voor de hamermolens zijn opnieuw ontijzeringsmagneten geplaatst, om de grondstof-

fen te ontdoen van ijzeren voorwerpen ter voorkoming van vonkvorming. 
- Het slippen van elevatorbanden en redlers wordt gesignaleerd middels toerenwachters; 

een slippende elevator of redler wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld. 
- Op relevante plaatsen in het proces zijn stofafzuiginstallaties, voorzien van automa-

tisch reinigende filters, geplaatst teneinde het uittreden van stof uit de installaties tot 
het minimum te beperken.  

- Alle gebouwen worden regelmatig van stof ontdaan door eigen personeel en door ge-
specialiseerde schoonmaakbedrijven. 

- Reparatie- en installatiewerkzaamheden waarbij open vuur wordt gebezigd of vonken 
kunnen ontstaan, zowel door derden als door eigen personeel, mogen alleen worden 
uitgevoerd wanneer hiervoor, door of namens de bedrijfsleiding voor het betreffende 
werk, schriftelijk toestemming is verleend door middel van een “vergunning brandge-
vaarlijke werkzaamheden”. 

10.6. Ammoniakkoelsystemen 
 
Er zijn geen ammoniakkoelsystemen aanwezig binnen de inrichting. 
 
 

11. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 
Alle ontwikkelingen die zijn voorzien zijn in deze aanvraag opgenomen. Er zijn geen an-
dere ontwikkelingen bekend.  
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