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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2013.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1391189

Aanvraagnaam Verbouwing Sproeidroog toren 2 "Lawine"'

Uw referentiecode FCME.00720.20140718.RB

Ingediend op 18-07-2014

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Om duurzame invulling te geven aan productie volgens
de huidige kwaliteitsnormen is het noodzakelijk dat RFC
Kievit de lay-out van haar productielocatie herziet met als
doel haar "license to operate" te behouden voor kwaliteit,
veiligheid, voedselveiligheid en duurzaamheid.
In het kader van de productie van sproei-droogtoren 2,
welke baby voeding produceert, zullen per direct wijzigingen
doorgevoerd moeten worden om aan voorgenoemde
klanteisen te voldoen.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen nvt

Bijlagen n.v.t. of al bekend nvt

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Meppel

Bezoekadres: Grote Oever 26
7941 BJ  Meppel

Postadres: Postbus 501
7940 AM  Meppel

Telefoonnummer: 14 0522

E-mailadres algemeen: vergunningen@meppel.nl

Website: www.meppel.nl

Contactpersoon: Loket Bouwen en Wonen
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen
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Formulierversie
2013.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 01123235

Vestigingsnummer 000017032253

Statutaire naam FrieslandCampina Kievit B.V.

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters F.A.

Voorvoegsels -

Achternaam Hanema

Functie SHE Officer

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 7944 HX

Huisnummer 4

Huisletter -

Huisnummertoevoeging A

Straatnaam Oliemolenweg

Woonplaats Meppel

4 Correspondentieadres

Postbus 189

Postcode 7940 AD

Plaats Meppel
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Formulierversie
2013.01 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 09138502

Vestigingsnummer 000017081505

Statutaire naam Adviesbureau SAM B.V.

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters RHS

Voorvoegsels -

Achternaam Brouns

Functie Consultant

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 5512PA

Huisnummer 4

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Heikesestraat

Woonplaats Vessem

4 Correspondentieadres

Adres Heikesestraat 4

5512PA Vessem



Datum aanvraag: 18 juli 2014 Aanvraagnummer: 1391189 Pagina 1 van 1

Formulierversie
2013.01 Locatie

1 Adres

Postcode 7944HX

Huisnummer 4

Huisletter -

Huisnummertoevoeging A

Straatnaam Oliemolenweg

Plaatsnaam Meppel

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Formulierversie
2013.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Werkzaamheden:
-De Sanapac verpakkingsmachine van de 2e verdieping
naar begane grond verplaatsen.
-de bestaande schudzeef van de 1ste verdieping (6.000+)
naar de nieuwe verdieping in de emulsielijn (2.640+)
verplaatsen.
-De bestaande seperator van de 3de verdieping (15.400)
naar de 1ste verdieping (6.000+) verplaatsen.
-Om de machines op elkaar aan te sluiten zullen de
leidingwerken aangepast moeten worden.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee



Datum aanvraag: 18 juli 2014 Aanvraagnummer: 1391189 Bevoegd gezag: Gemeente Meppel Pagina 2 van 3

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Industrie functie

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Industrie functie

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie bijlage
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10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01

Milieuneutraal veranderen
(voormalige 8.19 Melding Wm)
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen
verandering van de inrichting.

Werkzaamheden:
-De Sanapac verpakkingsmachine van de 2e verdieping
naar begane grond verplaatsen.
-de bestaande schudzeef van de 1ste verdieping (6.000+)
naar de nieuwe verdieping in de emulsielijn (2.640+)
verplaatsen.
-De bestaande seperator van de 3de verdieping (15.400)
naar de 1ste verdieping (6.000+) verplaatsen.
-Om de machines op elkaar aan te sluiten zullen de
leidingwerken aangepast moeten worden.

Op grond van welke
vergunning(en) is de inrichting
opgericht dan wel in werking?

Wet Milieubeheer / Wabo
-revisievergunning 02-11-2004 7.1/2003007544
-verandering 27-06-2005 MB/A10200500
-Melding 19-12-2005
MB/A5/2005010009
-Verandering 07-03-2007 9164803/hh

Beschrijf van welke onderdelen
van de vergunning(en) en de
daaraan verbonden beperkingen
en voorschriften wordt afgeweken
en de mate waarin ervan wordt
afgeweken.

Nvt

Wanneer voert u de voorgenomen
verandering uit?

01-09-2014

Beschrijf waarom de verandering
van de inrichting of de werking
daarvan niet leidt tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het
milieu.

De huidige bedrijfsactiviteiten veranderen niet, het betreft
een interne aanpassing/verschuiving van apparatuur om te
kunnen voldoen aan klant eisen ten aanzien van kwaliteit,
voedselveiligheid, veiligheid en duurzaamheid.

Beschrijf waarom het maken
van een milieueffectrapport als
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet
milieubeheer niet verplicht is.

De huidige bedrijfsactiviteiten veranderen niet, het betreft
een interne aanpassing/verschuiving van apparatuur om te
kunnen voldoen aan klant eisen t

Beschrijf waarom de verandering
niet leidt tot een andere inrichting
dan waarvoor eerder een
vergunning is verleend.

De huidige bedrijfsactiviteiten veranderen niet
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Formulierversie
2013.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

702056_140407_B100
Situatie_PDF

702056_140407_-
B100 Situatie.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

18-07-2014 In
behandeling

702056_140407_B-101-
_Plattegronden

702056_140407_-
B-101_Plattegro-
nden nieuw en
bestaand.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

18-07-2014 In
behandeling

702056_140407_B102_-
Doorsneden

702056_140407_-
B102_Doors-
neden nieuw en
bestaand.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

18-07-2014 In
behandeling

702056_140407_B103_-
kozijnstaat_pdf

702056_140407_-
B103_kozijnstaat.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

18-07-2014 In
behandeling

702056_140407_B104_-
Details_pdf

702056_140407_-
B104_Details.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

18-07-2014 In
behandeling

702056_140407_B120_-
constructief_pdf

702056_140407_-
B120_plattegronden
constructief.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

18-07-2014 In
behandeling

702056_140407_B-121
wapeningsdetails_pdf

702056_140407_-
B-121
wapeningsdetails.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

18-07-2014 In
behandeling

702056_140407_bijlage
berekening bestek

702056_140407_-
bijlage berekening
bestek BB01-II
staalconstructie.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

18-07-2014 In
behandeling


