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

DOC Kaas BA te Hoogeveen

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO VOOR
DOC KAAS BA TE HOOGEVEEN

'l BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1. Onderwerp
Wij hebben op 3 juni 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van DOC Kaas

BA. Het betreft het plaatsen van vier geluidschermen en het bouwen van twee corridors voor de ver-
binding tussen het kaaspakhuis en twee los gelegen opslaglocaties. De aanvraag heeft betrekking op

de inrichting gelegen aan Alteveerstraat 70 te Hoogeveen. De aanvraag is geregistreerd onder zaak-
nummer 201401564 en in het Omgevingsloket online onder nummer 1246407. Het betreft een meer-
voudige aanvraag en er wordt verzocht om:
- een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder a (bouw);

- een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid,, onder e (milieu);

- een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder c (bestemmingsplan).

1.2. Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de artike-
len 2.1 , 2.10 en 2.12 van de Wabo:

de vergunning te verlenen voor het perceel:

- Alteveerstraat 70,7907 AB Hoogeveen, kadastraal bekend sectie O, nummer 8101 ;

de vergunning verlenen aan:
- DOC Kaas BV, Postbus 11, 7900 AA Hoogeveen, KvK-nummer 04016426;

de vergunning te verlenen voor het realiseren van geluidschermen en corridors met de volgende
activiteiten:
- bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, sub a);

- het veranderen of veranderen van de werking en in werking hebben (2.1, eerste lid, onder e);

- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1,

eerste lid, sub c).

dat de volgende delen van de aanvraag deel uitmaken van deze vergunning:

- Aanvraagformulier, d.d. 03-06-2014, ontvangen 3 juni 2014, kenmerk provincie Drenthe

20 1 401 564-00 4231 72, ken m erk gem eente H oogeveen 1 4.0027 31 2;

- Notitie Omgevingsvergunning bouwaanvraag schermen en corridors, kenmerk 140603LF4
aanv. milieudeel aanvraag schermen en corridors, d.d. 03-06-2014, ontvangen 3 juni 2014,

ken m erk provi ncie Drenthe 201 401 564-0042317 2;

- Bestektekening A100, upgrade oude schuur en sluis naar bestaand gebouw, Bouwkundig

adviesburo Walda, d.d.27-05-2014, ontvangen 3 juni 2014, kenmerk provincie Drenthe

201 401 564-004231 72, ken m erk gem eente Hoogeveen 1 4.0027 827 ;
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Bestektekening 4200, verbindingssluis ll tussen bestaande gebouwen, Bouwkundig advies-
buro Walda, d.d.27-05-2014, ontvangen 3 juni 2014, kenmerk provincie Drenthe 201401564-
00 4231 72, ken m erk gem eente H oogeveen 1 4.0027 307 ;

Tekening geluidswanden, Alarka-Lukagro, tek.nummer 401109670-02, d.d.01-05-2014, ont-
vangen 3 juni 2014, kenmerk provincie Drenthe 201401564-00423172, kenmerk gemeente
Hoogeveen 14.0027300;
Rapport geluidsreductie, Cofely, nummer 30146635, d.d. 25-09-2013, ontvangen 3 juni 2014,
kenmerk provincie Drenthe 201 401 564-00423172, kenmerk gemeente Hoogeveen
14.0027297;

Situatietekening meetpunten, DOC, tekening 3, d.d.04.03.2004, ontvangen 3 juni 2014, ken-
m erk provi ncie Drenth e 20 1 40 1 564-004231 72, ken m erk gem eente H oogeveen 1 4.0027 308;
Situatietekening routes en laadpunten DOC, tekening 2, d.d.04-03-2006, kenmerk provincie

D renthe 20 1 40 1 564-00 4231 72, ken m erk gem eente H oogeveen 1 4.0027 288;

aan deze vergunning voorschriften te verbinden zoals die zijn opgenomen in dit besluit.

1.3. Ondertekening

Gedeputeerde staten voornoemd,
namens dezen,
/.4

F. Quené,
teamleider RUD Drenthe

1.4. Rechtsmiddelen
Om te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Wabo wordt een kennisgeving van het besluit geplaatst in
een huis-aan-huisblad.

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

bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122,9400 AC Assen. De
bezwaartermijn 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 en de gronden (redenen) van het bez¡taar

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

termijn is ingediend, kan het bezwaar 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.

Verzending
Het origineel van dit besluit wordt gezonden aan DOC Kaas BA, t.a.v. de heer L. Faber, Postbus '11,

7900 AA Hoogeveen en een afschrift wordt gezonden aan het college van burgemeester en

wethouders van Hoogeveen, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen.
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VOORSCHRIFTEN

behorende bij het besluit

betreffende de Wet algemene bepaling omgevingsrecht
voor de ínrichting

DOC Kaas BA, AlteveerstraatT0 te Hoogeveen
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2.1.1

2.1.2.

2.1.3.

2. VOORSCHRIFTEN BOUW ACT¡VITEITEN

Voordat u start met de uitvoering van de vergunning neemt u contact op met de toezichthou-
der van de gemeente.

U dient bij de uitvoering rekening te houden met de voorschriften uit de gemeentelijke bouw-

verordening en het Bouwbesluit 2012, zoals is aangegeven in de bijlage "aandachtspunten

u itvoeren activiteit bouwen".

Uw omgevingsvergunning is verleend zonder dat er een inhoudelijke constructieve controle
heeft plaatsgevonden. Alle constructieberekeningen en -tekeningen op hoofdlijnen moeten

voor het starten van de bouwwerkzaamheden zijn ingediend en zijn goedgekeurd door de
gemeente Hoogeveen. Deze gegevens moeten tenminste drie weken van te voren bij de
gemeente worden ingediend anders kan niet worden gegarandeerd dat u op tijd kunt her-

starten met de bouwwerkzaamheden (het grondwerk hierbij inbegrepen).

2.1.4. De nog nader in te dienen detailtekeningen en berekeningen dienen uiterlijk drie weken voor

aanvang van de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden ter goedkeuring te wor-
den ingediend. De aanvraag is ingediend via het omgevingsloket, de nog in te dienen stuk-
ken dienen eveneens via het omgevingsloket te worden ingediend. Pas gestart kan worden

met de uitvoering nadat deze gegevens zijn goedgekeurd. Wij wijzen u erop dat het niet tijdig

indienen van stukken leidt tot vertraging of een bouwstop.
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3. PROCEDURELE ASPECTEN

3.1. Gegevens aanvrager
Op 3 juni 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet alge-

mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

DOC Kaas BA

Buitenvaart 4001

7905 TC Hoogeveen

3.2. Projectbeschrijving
Het project bestaat het plaatsen van vier geluidschermen en het bouwen van twee corridors voor de

verbinding tussen het kaaspakhuis en twee losgelegen opslaglocaties. Een projectomschrijving is

opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op vorenstaande omschrijving wordt vergunning
gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:
- Het (ver)bouwen van een bouwwerk
- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een in-

richting of mijnbouwwerk;
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

3.3. Huidige vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen in het kader van de Wabo verleend:

- Revisievergunning, DOC Kaas BA, Alteveerstraat 70 te Hoogeveen, d.d. 20 februari 2007,
kenmerk M8/46/20060031 43.

3.4. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo
juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn
genoemd in Bijlage l, onderdeel C, categorie 9.3, lid b, van het Bor en daarnaast betreft het een in-

richting waartoe een gpbv-installatie behoort.

3.5. Volledigheid van de aanvraag
Na ontvangst van de aanvraag, d.d. 3 juni 2014 en de aanvullingen d.d. 13 juni 2014, hebben wij deze
getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een

beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in
behandeling genomen.

3.6. Verlengen beslistermijn
Wij hebben de termijn waarop een beslissing moet worden genomen verlengd met maximaal zes we-

ken. De termijn voor het nemen van het besluít is hiermee opgeschort tot uiterlijk 9 september 2014.

3.7. Procedure (regulier) en zienswijze
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf

3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 25 juni 2014, conform artikel 3.8 van de Wabo, van de

aanvraag kennis gegeven in een huis-aan-huisblad

Wij hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen

met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis
gegeven in een huis-aan-huisblad.
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3.8. Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen
ln de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrok-
kenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de

artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente

Hoogeveen gezonden.

De gemeente Hoogeveen heeft advies uitgebracht over het bouwdeel. Het advies is per mail binnen-
gekomen op 11 juli 2014. Het advies is in het onderhavige besluit opgenomen.
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4. OVERWEGINGEN

4.1. lnleiding
DOC Kaas BA is voornemens:

- het plaatsen van vier geluidschermen;

- het bouwen en in gebruik nemen van twee corridors voor de verbinding tussen het kaaspakhuis

en twee los gelegen opslaglocaties.

Deze activiteiten vinden plaats op het perceel Alteveerstraat 70 te Hoogeveen, kadastraal bekend

sectie O, nummer 8101.

4.2. Ovenregingen met betrekking tot het bouwen van een bouwwerk

4.2.1. lnleiding

Het besluit is gebaseerd op de artikelen 2.1,2.10 en 212 van de Wabo

4.2.2. Beoordeling aanvraag
Het bouwplan, omvattende het bouwen van twee gebouwen, zogenaamde corridors, en twee geluid-

schermen, voldoet niet aan de bouwvoorschriften van het geldend bestemmingsplan "Venesluis

2007".

Op het perceel ligt de bestemming "Bedrijfsdoeleinden, bouwklasse 3".

Volgens deze bestemming mag de hoogte van een bouwwerk geen gebouw zijnde niet meer bedra-

gen dan 3 meter (artikel 6, tweede lid, sub 2, onder b). De twee geluidschermen, bouwwerken geen

gebouw zijnde, hebben een hoogte van 6,35 meter en voldoen hierdoor niet aan de bouwvoorschrif-

ten. Op grond van artikel6, vierde lid, sub 2,van het bestemmingsplan is het mogelijk om hiervoor

vrijstelling te verlenen. Gelet op de aard van het project, geluidwering ten behoeve van de omgeving,

zijn er geen belemmeringen om medewerking aan deze vrijstelling te verlenen.

4.2.3. Bijbehorende documenten
- Aanvraagformulier, d.d. 03-06-2014, ontvangen 3 juni 2014, kenmerk provincie Drenthe

20 1 401 564-004231 72, ken m erk gem eente H oogevee n 1 4.0027 31 2;

- Bestektekening 4100, upgrade oude schuur en sluis naar bestaand gebouw, Bouwkundig ad-

viesburo Walda, d.d.27-05-2014 ontvangen 3 juni 2014, kenmerk provincie Drenthe 201401564-

004231 72, kenm erk gem eente Hoogeveen 1 4.0027 827 ;

- Bestektekening 4200, verbindingssluis lltussen bestaande gebouwen, Bouwkundig adviesburo

Walda, d.d.27-05-2014, ontvangen 3 juni 2014,kenmerk provincie Drenthe 201401564-
004231 72, ken m erk gem eente H oogeveen 1 4.0027 307 ;

- Tekening geluidswanden, Alarka-Lukagro, tek.nummer 401 '109670-02, d.d. 01-05-2014, ontvan-

gen 3 juni 2014,kenmerk provincie Drenthe 201401564-00423172, kenmerk gemeente Hooge-

veen 14.0027300;
- Rapportgeluidsreductie, Cofely, nummer30146635, d.d.25-09-2013, ontvangen 3 juni 2014,

kenmerk provincie Drenthe 201401564-00423172, kenmerk gemeente Hoogeveen 14.0027297;

- Situatietekening meetpunten, DOC, tekening 3, d.d. 04.03.2004, ontvangen 3 juni 20'14, kenmerk

provincie Drenthe 201401564-00423172, kenmerk gemeente Hoogeveen 14.0027308;

- Situatietekening routes en laadpunten DOC, tekening 2, d.d.04-03-2006, kenmerk provincie

Drenthe 20 1 40 1 564-00 4231 72, ken m erk gem eente H oogeveen 1 4.0027 2BB.
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4.3. Overwegingen met betrekking tot het milieu

4.3.1. lnleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel
2.14 hef. milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft
plaatsgevonden.

4.3.2. Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering
De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of
milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de vooruvaarden uit artikel
3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien
de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
vergunning zijn toegestaan;

2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en

3. niet m.e.r.-plichtig is.

Ad 1)

De verandering van de inrichting zal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu
dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Geluid

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein "Zuivelfabriek D.O.C." in de gemeente

Hoogeveen. Op grond van de Wet geluidhinder is rondom dit industrieterrein een geluidszone vast-
gesteld. lngevolge artikel 2.14 van de Wabo dient bij de beoordeling van de door de inrichting veroor-
zaakle geluidsniveaus de zone in acht te worden genomen en moet de benodigde geluidruimte wor-
den getoetst aan de grenswaarden ter plaatse van de binnen de zone gelegen woningen. De inrichting
moet op een zodanige wijze geluidruimte vergund krijgen dat de zone en de desbetreffende grens-

waarden niet wordt overschreden.

Met inachtneming van het voorgaande zijn in de vigerende vergunning geluidsvoorschriften gesteld.

De aangevraagde veranderingen zijn van zodanige aard, dalzij geen toename van de geluidsbelas-
ting vanwege de inrichting tot gevolg zullen hebben. Dit blijkt uit de bij de aanvraag gevoegde notitie
"Omgevingsvergunning bouwaanvraag schermen en corridors" d.d. 03-06-2014, waarin de geluid-

situatie ten gevolge van de verandering inzichtelijk is gemaakt.

Voor de gewijzigde situatie geldt, dat de representatieve bedrijfssituatie niet veranderen zal. Door het
plaatsen van de corridors zullen rijroutes I en 2 op het westelijke gedeelte worden gewijzigd. Het
betreft drie vrachtwagenbewegingen in de dagperiode. Deze zullen niet meer doorrijden en via de
zuidelijke uitgang het terrein verlaten maar, nadat ze gelost zijn, terugrijden naar de hoofdingang.
Deze verandering heeft geen noemenswaardig akoestisch effect op de omgeving. Voor de verande-
ring geldt, dat bij de bepaling van de geluidsbelasting de overige installaties en handelingen binnen de
inrichting maatgevend zijn.

Wij zijn derhalve van mening dat de gevraagde activiteiten zowel met betrekking tot het langtijdgemid-
deld beoordelingsniveau, als met betrekking tot de maximale geluidniveaus, binnen de aan inrichting-
houdster verleende geluidruimte plaats kunnen vinden. Er zijn derhalve geen aanvullende geluids-

voorschriften opgenomen.
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Ad 2)

De verandering van de inrichting, het bouwen van geluidschermen en corridors, leidt niet tot een

andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Ad 3)

Het bouwen van geluidschermen en corridors zijn geen m.e.r.-plichtige activiteiten

Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat
de aangevraagde verandering aan de voonvaarden van artikel 3.10, derde lid, van de Wabo voldoet.

4.4 Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen en ingebruikname van de corridors en

het plaatsen van de geluidschermen en vanuit de daarbij horende milieuneutrale wijziging zijn er geen

redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. ln deze beschikking zijn de voor deze activiteiten
relevante voorschriften opgenomen.
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Bijlage 1. Aandachtspunten uitvoeren activiteit bouwen


