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Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor

FrieslandOampina Kievit BV te Meppel

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO VOOR

FRIESLANDCAMPINA KIEVIT BV TE MEPPEL

BESLU IT OMG EVINGSVERGU N NING

Ondenrverp

Gedeputeerde staten hebben op 18 juli 2014van FrieslandCampina Kievit BV een aanvraag voor een

omgevingsvergunning ontvangen voor interne bourrvwerkzaamheden en een milieuneutrale verande-

ring. De aanvraag gaat over de inrichting van FrieslandCampina Kievit BV aan de Oliemolenweg 4a te

Meppel. De aanvraag heeft het volgende zaaknummer gekregen: 201402033-00430639, en heeft

OLO-nummer 1391189.

Concreet wordt verzocht om:

1 . een vergunning ex artikel 2.1 ,lid 1 , onder a (bouw);

2. een vergunning ex artikel 2.1,lid 1 , onder e (milieu)

Besluit
Wij besluiten, gelet op de ovenrvegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikelen

2.1 en 2.2 van de Wabo:
. de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het verplaatsen van een (Sanapac)verpakkingsmachine van de 2" verdieping naar de

begane grond;

- het plaatsen van een tussenverdieping;
- de schudzeef verplaatsen van de 1e verdieping naar de tussenverdieping;

- de separator verplaatsen van de 3e naar de 1e verdieping;

- aanpassen van het leidingwerk om de machines weer op elkaar aan te laten sluiten.

. dat de aanvraag en de daarbij horende bescheiden deel uitmaken van deze vergunning;

. aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
o deze vergunníng te verlenen voor onbepaalde tijd.

Gedeputeerde staten voornoemd,
namens dezen
¡'.a

F. Quené,
teamleider RUD Drenthe

Ondertekening
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Bekendmaking besluit en rechtsmiddelen
Om te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Wabo wordt een kennisgeving van het besluit geplaatst in

een huis-aan-huisblad en geplaatst op de provinciale website.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken een schriftelijk en gemotiveerd be-

zwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. De be-

zwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het desbetreffende besluit.

Een bezwaarschrift moet in elk geval bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- inclusief datum en nummer van het genomen besluit de gronden (redenen) van het bezwaar.

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eísen, of als het bezwaarschrift niet binnen de gestelde

termijn is ingediend, kan het bea¡taar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekend dat het be-

stuursorgaan niet inhoudelijk op uw argumenten in hoeft te gaan. Een onafhankelijke commissie zal

uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan

het college van gedeputeerde staten. Het college beslist op uw bezwaarschrift.

De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Het indienen van een bezwaarschrift
stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat de beschikking

in werking is in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening

worden gedaan bijde Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD

Groningen.

Verzending
Dit besluit is verzonden aan FrieslandCampina Kievit BV, Postbus 198, 7940 AD Meppel

Een afschrift is verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel
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VOORSCHRIFTEN

behorende bij het ontwerpbesluit

betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de inrichting

Friesland0ampina Kievit BV te Meppel
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2.1.

2.1.1

VOORSCH RI FTEN OVERIGE ACTIVITEITEN

2. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

Start werkzaamheden
Met de uitvoerende werkzaamheden mag u niet eerder beginnen nadat:

- de vergunning inclusief de goedgekeurde constructieberekeningen en -tekeningen op het

werk aanwezig zijn;
- het bouwtoezicht minimaal 24 uur van tevoren in kennis is gesteld van de geplande start

van de werkzaamheden. U kunt dit laten weten door een mail te sturen naar vergunnin-
gen@meppel.nl of telefonisch via telefoonnummer 14 0522.

Melding voortgang werkzaamheden
Voor zover van toepassing, moet u tijdens de uitvoerende werkzaamheden het bouwtoezicht

tijdig op de hoogte te brengen van:

- de verplichte ophoging van de grond;

- de aanvang van eventuele grondverbeterwerkzaamheden;

- de aanvang van het aanbrengen van fundering (stroken of paalfundering);

- de aanvang van het storten van beton;
- de oplevering van de cascobouw (ruwbouw).

2.3.

2.3.1

Gereedmelden werkzaam heden
Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd, moet u de werkzaamheden gereed melden aan het

bouwtoezicht. U kunt dit laten weten door een mail te sturen naar vergunningen@meppel.nl of

telefonisch via telefoonnummer 14 0522.

2.2.

2.2.1

2.4.

2.4.1

Uitvoering
Het bouwwerk dient te voldoen aan de technische eisen van het Bouwbesluit. De eindcon-

trole ligt hiervoor bij het bouwtoezicht.

Belangrijk in verband met belastingheffing
Voor de belastingheffing verwachten wij dat de werkzaamheden binnen een half jaar na het verstrek-

ken van deze vergunning zijn afgerond. De verleende vergunning verwerken wij in de belastingadmi-

nistratie, waardoor de WOZ-waarde van het object zal wijzigen. Dit heeft gevolgen voor uw belasting-

aanslagen van gemeente, Rijk en waterschap.



6

P ROCED U RELE OVERWEGI NGEN

behorende bij het besluit

betreffende de Wet algemene bepalíngen omgevingsrecht
voor de inrichting

FrieslandCampina Kievit BV te Meppel
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN

3. GEVOLGDE PROCEDURE

3.1. Gegevens aanvrager
Op 18 juli 2014 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit is op basis

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is afkomstig van Friesland-

Campina Kievit BV en heeft betrekking op Oliemolenweg 4a te Meppel, kadastrale gegevens:

gemeente Meppel, sectie H, nummers 1543, 1540 en 1731.

3.2. Vergunde situatie
Voor de locatie waar de aangevraagde activiteit(en) plaatsvind(enXt), zijn de volgende vergunningen

ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend:

- revisievergunning voor de gehele inrichting, 2 november 2004, kenmerkT.112003007544;
- veranderingsvergunning, uitbreiding koelcapaciteit, 17 juni 2005, kenmerk MB/410/2005000866.

Verder hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ingevolge de Wm ontvangen

- vervanging van een stikstoftank, 13 december 2005, kenmerk MB/A5/2005010009.

De hierboven genoemde vergunningen zijn volgens de lnvoeringswet Wabo gelijk aan een omge-

vingsvergunning.

3.3. Projectbeschrijving
De vergunning wordt aangevraagd voor het volgende project: interne verbouwing van en interne ver-

plaatsingen in sproeidroogtoren 2, "Lawine". Een uitgebreide projectomschrijving staat in de aanvraag

die onderdeel is van deze beschikking.

3.4. Bevoegd gezag

Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo
juncto artikel3.3, l¡d 1, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage l, onder-

deel C, categorie 9.3a en c, van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-

installatie behoort.

Daarbij moeten wij ervoor zorgen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op

elkaar zijn afgestemd.

3.5. Activiteitenbesluit milieubeheer
Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het Activiteiten-

besluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen.

Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn veel inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onder-

deel milieu. Vanaf 2008 zijn daar steeds meer inrichtingen aan toegevoegd. Alleen type C-inrichtingen

(inrichtingen die vallen onder een categorie in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht) blijven ver-

gunningplichtig op grond van de Wabo. Sinds 1 januari 2013 worden ook de inrichtingen met (een)

IPPC-installatie(s) aangemerkt als type C-inrichting.

De vergunning wordt aangevraagd voor een type C-inrichting. De aangevraagde activiteiten vallen niet

onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en worden derhalve met deze vergunningaanvraag

gereguleerd.
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3.6. Ontvankelijkheid
De aanvrager moet ervoor zorgen dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning betrekking heeft

op alle deelactiviteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Dit moet op basis van artikel2.7,
lid 1, van de Wabo. Als de aanvraag hieraan niet voldoet, dan moeten wij de aanvraag als onvolledig

of onjuist beoordelen. Dit is op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze

aanvraag is volledig en juist. De aanvraag is in dit opzicht ontvankelijk.



4.1

4.2.

I

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN BOUW

4. HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

Ovenrvegingen algemeen
- voor desbetreffende aanvraag om omgevingsvergunning geldt de reguliere voorberei-

dingsprocedure (artikel 3.7 van de Wabo);

- het besluit is genomen volgens artikel 2.1,lid 1, onder a, van de Wabo;
- de in ons bezit zijnde en verstrekte gegevens zijn voldoende om de aanvraag te kunnen

beoordelen.

Overwegingen planologie
- het bouwplan ligt in het gedeelte van de gemeente Meppel, waar ter plaatse het bestem-

mingsplan "Bedrijventerreinen Meppel (vastgesteld 2 april1999)" alsmede de op 20 mei

2013 vastgestelde "Beheersverordening Meppel - bedrijventerreinen" van toepassing zijn;

- het bouwplan betreft een interne verbouwing zonder functiewijziging en voldoet aan de

van toepassing zijn de voorschriften.

4.3. Ovenrveg ingen activiteit bouw
- de aanvraag is getoetst aan de constructieve veiligheid zoals verwoord in het Bouwbe-

sluit. De gemeentelijke constructeur heeft op 7 juli 2014 een positief advies uitgebracht

voor het bouwplan. Wij nemen dit advies over;

- het bouwwerk is getoetst aan de brandveiligheid zoals veruvoord in het Bouwbesluit. De

Veiligheidsregio Drenthe heeft op 23 juli 2014 een positief advies met betrekking tot de

brandveiligheid uitgebracht voor het bouwplan. Wij nemen dit advies over;

- het is voldoende aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de overige techni-

sche voorschriften uit het Bouwbesluit.
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

5. TOETSINGSKADER MILIEU

5.1. lnleiding
De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van de werking van een inrichting als

bedoeld in artikel 2.1,lid 1, aanhef en onder e, van de Wabo. ln artikel 2.14,|id 5, van de Wabo is

bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan

die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt
voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten
heeft plaatsgevonden.

5.2. Toetsing milieuneutraale verandering
De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5, dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of
milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel

3.10, l¡d 3, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de
realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de
werkwijze binnen de inrichting:
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende

vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

De aangevraagde veranderingen vinden alle intern plaats. Alle activiteiten zijn al vergund, alleen de
plaats waar ze uitgevoerd worden verandert. Omdat alle activiteiten die het hier betreft al vergund zijn,

en alle wijzigingen intern plaatsvinden, binnen hetzelfde gebouw, zijn er geen grotere milieugevolgen

te verwachten dan er reeds plaatsvinden.

Wij venruachten geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de aange-
vraagde verandering.

5.3. Geen andere inrichting
De aangevraagde activiteit heeft geen gevolgen voor de wijze waarop de productiecapaciteit van de
inrichting. De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsver-
gunning is verleend.

5.4. Geen m.e.r.-plicht
De voorgenomen verandering komt noch voor in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieu-

effectrapportage. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig. Voor

de wijziging bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofd-
stuk 7 van de Wm.

5.5. Gonclusie toetsing
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de gel-

dende omgevingsvergunning is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van

een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm. Ten slotte leidt de verandering niet tot

een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.


