
 
 
 
Assen, 13 augustus 2010 
Ons kenmerk DO/2010009757 
Behandeld door mevrouw J.H. Blokzijl (0592) 36 58 46 
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DOC Kaas BA voor de inrichting aan 
Alteveerstraat 70 te Hoogeveen
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE AMBTSHALVE WIJZIGING 
VAN DE WM-VERGUNNING VAN DOC KAAS BA VOOR DE INRICHTING AAN ALTEVEERSTRAAT 
70 TE HOOGEVEEN 
 
 
1. Vergunningssituatie 
 
Op 20 februari 2007 hebben wij aan DOC Kaas BA, Alteveerstraat 70 te Hoogeveen, een revisiever-
gunning, kenmerk MB/A6/2006003143, verleend ingevolge artikel 8.4, eerste lid, van de Wm. Het  
betreft een inrichting voor (onder meer) het verwerken van rauwe melk tot kaas, magere melkcon-
dens, melkpoeder en room. Tevens wordt de ontstane wei verwerkt tot osmosewei, weicondens en 
weipoeder.  
Op 1 maart 2007 is door het waterschap Reest en Wieden aan DOC Kaas BA, Alteveerstraat 70 te 
Hoogeveen, een lozingsvergunning, kenmerk 06-08, op grond van de Wet verontreiniging oppervlak-
tewateren (Wvo) verleend. 
 
 
2. Ambtshalve wijziging 
 
Ingevolge artikel 8.2 van de Wm en categorie 9.1. van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieu-
beheer zijn wij het bevoegd gezag voor het verlenen van een vergunning. 
 
Op grond van artikel 8.23, eerste lid, van de Wm hebben wij de bevoegdheid om de beperkingen 
waaronder een vergunning is verleend dan wel de voorschriften die daaraan zijn verbonden te wijzi-
gen, aan te vullen of in te trekken dan wel alsnog beperkingen aan te brengen of voorschriften aan de 
vergunning te verbinden. 
 
In verband met een wijziging in de lozingssituatie zien wij, op verzoek van het waterschap Reest en 
Wieden, aanleiding de vergunning van DOC Kaas BA ambtshalve te wijzigen.  
 
 
3. Wijziging lozingssituatie 
 
Door het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden is bij besluit d.d. 1 maart 2007, ken-
merk 06-08, aan DOC Kaas BA een vergunning op grond van de Wvo verleend voor de productieloca-
tie aan Alteveerstraat 70 te Hoogeveen. Naast deze locatie loost ook de productielocatie Zuivelpark 
DOC Kaas BA (hierna: Zuivelpark) aan Buitenvaart 4001 (voorheen Mr. Cramerweg) te Hoogeveen 
afvalwater in de gemeentelijke riolering. Het afvalwater wordt vervolgens gezuiverd in de rioolwater-
zuiveringsinstallatie (RWZI) van het waterschap Reest en Wieden te Echten. Aangezien het voor de 
doelmatige werking van de RWZI niet uitmaakt van welke locatie de lozing afkomstig is, zijn in de ver-
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leende lozingsvergunningen op grond van de Wvo van beide locaties voorschriften opgenomen hoe 
hoog de vervuilingswaarde, het te lozen debiet en de hoeveelheid chloride van de beide productie-
locaties gezamenlijk mogen zijn. 
 
Op 23 februari 2009 heeft DOC Kaas BA aanvragen ingediend voor het wijzigen van de vergunningen 
op grond van de Wm voor het in werking hebben van de productielocatie Zuivelpark en op grond van 
de Wvo voor het in de gemeentelijke riolering en op oppervlaktewater brengen van afvalstoffen, ver-
ontreinigende of schadelijke stoffen. 
 
Deze aanvragen hebben betrekking op het plaatsen van een fysisch-chemische voorzuiveringsinstal-
latie bij de locatie Zuivelpark teneinde de hoeveelheid fosfaat die wordt geloosd terug te dringen. De 
fosfaatlozing op de locatie Zuivelpark is dusdanig hoog dat de doelmatige werking van de RWZI te 
Echten, als gevolg van de noodzakelijke fosfaatverwijdering, gevaar loopt. In de Wvo-vergunning voor 
het Zuivelpark d.d. 14 november 2001, kenmerk 01-09 (gewijzigd bij Wvo-vergunning d.d. 11 oktober 
2007, kenmerk 06-15), was geen lozingseis ten aanzien van fosfaat opgenomen. In de op 23 juli 2009, 
kenmerk 09-02, verleende wijzigingsvergunning op grond van de Wvo is wel een lozingseis ten aan-
zien van fosfaat opgenomen. Ook zijn de lozingseisen voor de vervuilingswaarde (als gevolg van het 
in gebruik nemen van de voorzuiveringsinstallatie) en chloride (op verzoek van DOC Kaas BA) gewij-
zigd. Verder zijn eisen opgenomen waarmee wordt voorkomen dat DOC Kaas BA te "dun" water loost. 
Te "dun" water is eveneens nadelig voor de doelmatige werking van de RWZI. Ten slotte is bijlage 1 
(analysevoorschriften) vervangen door een nieuwe bijlage 1. 
 
De nieuwe lozingseisen in de Wvo-vergunning voor de locatie Zuivelpark dienen daarom ook te gel-
den voor de locatie Alteveerstraat. Dit kan door middel van een ambtshalve wijziging van de vigerende 
Wvo-vergunning van de locatie Alteveerstraat.  
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Daarmee is de Wvo komen te vervallen. 
Een gevolg hiervan is dat het waterschap niet meer het bevoegd gezag is voor de vergunningverle-
ning van de indirecte lozingen. De betreffende Wvo-vergunning van DOC Kaas BA moet vanaf  
22 december 2009 worden aangemerkt als een vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm), 
waarvoor wij het bevoegd gezag zijn. 
Het waterschap Reest en Wieden verzoekt ons dan ook bij brief d.d. 25 maart 2010, kenmerk 
WS/WBA/CAV/WP/0650fws, over te gaan tot ambtshalve wijziging van de lozingsvergunning van  
1 maart 2007, kenmerk 06/08, van DOC Kaas BA, locatie Alteveerstraat 70 te Hoogeveen. 
 
Op de productielocatie Zuivelpark DOC Kaas BA wordt ten behoeve van de fosfaatverwijdering een 
voorzuiveringsinstallatie geplaatst die naar verwachting uiterlijk 1 januari 2011 operationeel is. Door-
dat de bouw van de voorzuivering bij DOC Kaas BA vertraging heeft opgelopen, kan DOC Kaas BA op 
1 januari 2010 niet voldoen aan de voorschriften ten aanzien van het te lozen afvalwater zoals  
genoemd in de Wm-vergunning zoals afgegeven op 29 juli 2009 en de Wvo-vergunning zoals afgege-
ven op 23 juli 2009. Hiervoor is door ons een gedoogbrief op grond van de Wm afgegeven aan DOC 
Kaas BA. 
Ten behoeve van deze verandering in de lozingssituatie zijn de lozingseisen in de vergunning van de 
productielocatie Zuivelpark op grond van de Wvo, d.d 23 juli 2009, kenmerk 09-02, gewijzigd. Een en 
ander houdt in dat ook de lozingseisen in de vergunning van de productielocatie Alteveerstraat moe-
ten worden gewijzigd.  



 
 

3 

De wijzigingen die wij moeten doorvoeren zijn: 
 
Intrekken voorschriften 
Uit de vigerende Wvo-vergunning van 1 maart 2007, kenmerk 06/08, de volgende voorschriften in te 
trekken: 
- voorschrift (artikel) 3a, lid 2.1, lid 2.2 en derde lid; 
- voorschrift (artikel) 7, tweede lid en derde lid 
- bijlage 1 
 
Vervangen voorschriften 
Aan dit besluit de voorschriften en bijlage te verbinden betreffende lozingseisen vervuilingswaarde, 
lozingseisen chloride, lozingseisen fosfaat, lozingseisen in verband met dunwaterproblematiek en 
verplichting tot meten en bemonsteren. Een en ander ter vervanging van de ingetrokken voorschriften. 
 
 
4. De procedure 
 
De kennisgeving met betrekking tot de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in 
het huis-aan-huisblad de Hoogeveensche Courant en geplaatst op de provinciale bekendmakingssite. 
De ontwerpbeschikking heeft zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente Hoogeveen en bij de 
provincie Drenthe. 
 
Tevens is de ontwerpbeschikking verzonden aan de volgende adviseurs: 
- het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, te Groningen 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden 
 
Binnen zes weken na de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan een ieder daartegen 
bij het bestuursorgaan een schriftelijke zienswijze inbrengen.  
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn binnen de door de wet gestelde termijn geen (schriftelijke) 
zienswijzen binnengekomen. 
 
Het besluit met de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage bij de gemeente Hoogeveen en 
bij de provincie Drenthe. De kennisgeving hiertoe is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad van de ge-
meente Hoogeveen: De Hoogeveensche Courant. 
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Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. voorschrift (artikel) 3a, lid 2.1, lid 2.2 en derde lid; voorschrift (artikel) 7, tweede en derde lid en 

bijlage 1 van de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), d.d. 1 
maart 2007, kenmerk 06/08, in te trekken; 

 
II. aan de vergunning ingevolge de Wvo (nu Wm), d.d. 1 maart 2007, kenmerk 06/08, de voor-

schriften te verbinden tot 1 januari 2016 zoals die in de bijbehorende bijlage zijn opgenomen. 
Deze voorschriften en de bijlage van kracht te laten worden met ingang van 1 januari 2011 of 
zoveel eerder als de voorzuiveringsinstallatie op de productielocatie Zuivelpark DOC BA opera-
tioneel is. 

 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze, 
 
 
 
 
dr. P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
tk/coll. 
 
Het origineel van dit besluit wordt verzonden aan DOC Kaas BA, Postbus 11, 7900 AA Hoogeveen 
 
Afschrift aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen, Postbus 20000,  

7900 PA Hoogeveen 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden, Postbus 120, 7940 AC Meppel 
 
 
N.B. Ingevolge het bepaalde in artikel 3.45 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto 20.6 van 
de Wet milieubeheer, kunt u tegen de beschikking, gedurende de terinzagelegging, schriftelijk 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen als u tijdig 
bedenkingen heeft ingebracht, hebt u beroepsrecht.



 

 
 

VOORSCHRIFTEN 
 

behorende bij het besluit 
 

inzake ambtshalve wijziging Wm 
 

voor de inrichting 
 

DOC KAAS BA,  
 

Alteveerstraat 70, 7907 AB Hoogeveen 
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Voorschrift 1  Lozingseisen vervuilingswaarde 
De som van de vervuilingswaarden, uitgedrukt in inwonersequivalenten (i.e.), gemeten ter plaatse van 
de meet- en bemonsteringsvoorziening van de locatie Alteveerstraat en gemeten ter plaatse van de 
meet- en bemonsteringsvoorziening van het Zuivelpark mag niet meer bedragen dan de hieronder 
genoemde waarden: 

a. de vervuilingswaarde van het afvalwater mag als voortschrijdend jaargemiddelde niet  
hoger zijn dan 18.000 i.e.; 

b. de vervuilingswaarde van het afvalwater mag als voortschrijdend gemiddelde van 7  
opeenvolgende analyses niet hoger zijn dan 22.500 i.e.; 

c. de vervuilingswaarde mag per etmaal niet hoger zijn dan 34.000 i.e. 
 
Voorschrift 2  Lozingseisen chloride 
De som van de hoeveelheid te lozen chloride op de gemeentelijke riolering, gemeten ter plaatse van 
de meet- en bemonsteringsvoorziening van de locatie Alteveerstraat, en de hoeveelheid te lozen chlo-
ride op de gemeentelijke riolering, gemeten ter plaatse van de meet- en bemonsteringsvoorziening 
van het Zuivelpark, mag als voortschrijdend gemiddelde van 7 opeenvolgende analyses niet meer 
bedragen dan 1.600 kg. De hoeveelheid chloride mag op geen enkele dag meer bedragen dan  
2.200 kg. 
 
Voorschrift 3 Lozingseisen fosfaat 
De som van de hoeveelheid te lozen totaalfosfaat op de gemeentelijke riolering, gemeten ter plaatse 
van de meet- en bemonsteringsvoorziening van de locatie Alteveerstraat, en de hoeveelheid te lozen 
totaalfosfaat op de gemeentelijke riolering, gemeten ter plaatse van de meet- en bemonsteringsvoor-
ziening van het Zuivelpark mag als voortschrijdend gemiddelde van 7 opeenvolgende analyses niet 
meer bedragen dan 110 kg fosfaat per dag. De hoeveelheid totaalfosfaat mag op geen enkele dag 
meer bedragen dan 170 kg. 
 
Voorschrift 4 Lozingseisen in verband met dunwaterproblematiek 

a. de verhouding tussen de hoeveelheid totaalfosfaat en de vervuilingswaarde, uitgedrukt in 
grammen per vervuilingseenheid, mag niet meer bedragen dan 5, berekend als voort-
schrijdend gemiddelde van 7 opeenvolgende analyses. Zowel voor de hoeveelheid totaal-
fosfaat als de vervuilingswaarde betreft het hier de som van de gemeten waarden ter 
plaatse van de meet- en bemonsteringsvoorziening van de locatie Alteveerstraat en ter 
plaatse van de meet- en bemonsteringsvoorziening van het Zuivelpark. Deze norm zal de 
eerste drie maanden vanaf het moment dat de voorzuiveringsinstallatie operationeel is, 
gelden als streefwaarde. Na deze drie maanden zal deze norm definitief zijn. 

b. De verhouding CZV/totaalstikstof mag niet minder bedragen dan 8, gerekend als een 
voortschrijdend gemiddelde van 7 opeenvolgende analyses. Zowel voor CZV als totaal-
stikstof betreft het hier de som van de gemeten waarden ter plaatse van de meet- en  
bemonsteringsvoorziening van de locatie Alteveerstraat en ter plaatse van de meet- en 
bemonsteringsvoorziening van het Zuivelpark.  

c. De verhouding tussen de hoeveelheid afvalwater en de hierin aanwezige vervuiling uitge-
drukt in liters per vervuilingseenheid mag niet hoger zijn dan 300 liter afvalwater per ver-
vuilingseenheid, berekend als een voortschrijdend gemiddelde van 7 opeenvolgende ana-
lyses. Voor zowel de hoeveelheid water als de vervuiling betreft het hier de som van de 
gemeten waarden ter plaatse van de meet- en bemonsteringsvoorziening van de locatie 
Alteveerstraat en ter plaatse van de meet- en bemonsteringsvoorziening van het Zuivel-
park
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Voorschrift 5 Verplichting tot meten en bemonsteren  
2. De in artikel 7, eerste lid, genoemde controle betreft de vaststelling en registratie van de hoe-

veelheid geloosd afvalwater in m3/uur en in m3/dag en de vaststelling van de vervuilings-
waarde per dag als bedoeld in artikel 1 van deze vergunning. 

3. a. Het gehalte aan chloride, als bedoeld in artikel 2 van deze vergunning, dient dagelijks 
 te worden geanalyseerd in een volumeproportioneel etmaalmonster; 
b. het gehalte aan totaalfosfaat, als bedoeld in artikel 3 van deze vergunning, dient  

dagelijks te worden geanalyseerd in een volumeproportioneel etmaalmonster; 
c. de zuurgraad van het te lozen afvalwater dient continu te worden gemeten en geregi-

streerd.
 

 



 

BIJLAGE 1 : Analysevoorschriften 
 
De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitge-
voerd conform de onderstaande methoden. 
 
Afvalwaterbemonstering:  NEN 6600-1 
 
Conservering van watermonsters NEN-EN-ISO 5667-3 
 
De monsterneming en de in deze vergunning genoemde parameters dienen te worden uitgevoerd 
en/of bepaald volgens de voorschriften, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI). 
Uitgangspunt is dat wordt gewerkt volgens de laatst verschenen uitgave. 
 
Een vervanging van of een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht zes weken nadat 
de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd. 
 
Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander voorschrift, dient deze analyse geaccredi-
teerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of door de vergunninghouder dient te kunnen worden 
aangetoond dat het verkregen analyseresultaat vergelijkbaar is met het resultaat van de analyse vol-
gens de NEN-norm. 



 

Definitie vervuilingswaarde:  
 
Vervuilingswaarde: de vervuilingswaarde met betrekking tot het zuurstofverbruik wordt 

berekend door het totale aantal kilogrammen zuurstofverbruik van de 
in het kalenderjaar afgevoerde zuurstofbindende stoffen te delen door 
54,8 (was 49,6) kilogram. 

 
     Het aantal kilogrammen zuurstofverbruik van de gedurende een  

etmaal afgevoerde zuurstofbindende stoffen wordt berekend  volgens 
de formule: 

      Q x (C.Z.V. + 4,57 x N-Kj.), waarbij 
                     1000 
      Q = geloosde hoeveelheid afvalwater in m3/etmaal, 
      C.Z.V. = chemisch zuurstofverbruik in mg O2/l, 
      N (Kj.) = Kjeldahl-stikstofgehalte in mg/l. 
 
 
 


