
 
 
 
Assen, 20 februari 2007 
Ons kenmerk MB/A6/2006003143 
Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 
Onderwerp: Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm)  
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DOC 
KAAS AAN DE ALTEVEERSTRAAT TE HOOGEVEEN 
 
 
I. DE AANVRAAG 
 
I.A. Beschrijving van de aanvraag 
 
Op 23 maart 2006 hebben wij een aanvraag van DOC Kaas te Hoogeveen ontvangen voor een  
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Wm in verband met een verande-
ring (in de werking) van de inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (artikel 
8.4, eerste lid, van de Wm (revisievergunning)).  
 
De inrichting is gelegen aan de Alteveerstraat 70 te Hoogeveen en is kadastraal bekend als  
gemeente Hoogeveen, sectie O, nummer 8101. 
 
De vergunning wordt aangevraagd voor een periode tot 2016. 
 
DOC Kaas verwerkt rauwe melk tot kaas, magere melkcondens, melkpoeder en room. Tevens wordt 
de ontstane wei verwerkt tot osmosewei, weicondens en weipoeder. Daarnaast worden ook de dun-
ne producten melk en wei voor de verkoop afgeleverd. Aangevraagd wordt maximaal 600 miljoen 
liter rauwe koemelk per jaar te verwerken tot halffabrikaten en eindproducten. Dit is verdrievoudiging 
van de hoeveelheid die momenteel is vergund. De maximale opslagcapaciteit van halffabrikaten en 
producten binnen de inrichting bedraagt 7.991 ton. 
Op de locatie aan de Alteveerstraat zijn door het gebrek aan ruimte en door de milieueisen verdere 
groeimogelijkheden beperkt. DOC heeft een nieuwe zuivelfabriek op de het bedrijventerrein  
Buitenvaart II te Hoogeveen gebouwd. Hoewel de productie van kaas en poeders op het zuivelpark 
inmiddels zijn gestart, kan DOC nog niet zonder de productie op de Alteveerstraat.  
 
De inrichting is vergunningplichtig op grond categorieën 9.1 "het vervaardigen, bewerken of verwer-
ken van voedingsmiddelen, genotmiddelen of grondstoffen daarvoor" van het Inrichtingen- en ver-
gunningenbesluit (Ivb). 
 
Op grond van artikel 8.2, tweede lid, van de Wm en de onderstaande categorieën van het Ivb zijn 
gedeputeerde staten (GS) van Drenthe bevoegd gezag.  
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Het betreft de volgende categorieën. 
- Categorie 9.3, onder a 

Inrichtingen voor het vervaardigen van melkpoeder, weipoeder of andere gedroogde zuivel-
producten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1,5 ton per uur of meer; 

- Categorie 9.3, onder b 
Inrichtingen voor het vervaardigen van consumptiemelk, consumptiemelkproducten of geë-
vaporiseerde melk- of melkproducten met een melk verwerkingscapaciteit ten aanzien daar-
van van 55.000 ton per jaar of meer. 

- Categorie 9.3, onder c 
Inrichtingen voor het concentreren van melk of melkproducten door middel van indamping 
met een waterverdampingscapaciteit ten aanzien daarvan van 20 ton per uur of meer. 

 
I.B. Aanleiding voor het indienen van de aanvraag 
 
Door uitbreiding van de productie ten opzichte van de vigerende vergunningen in het kader van de 
Wm en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is een revisie van de Wm- en Wvo-
vergunning benodigd. 
 
I.C. Locatie van de inrichting 
 
De locatie is gelegen in het centrum van Hoogeveen. De locatie wordt omringd door wegen, wonin-
gen en openbaar terrein. De dichtstbijzijnde woning (kwetsbaar object) is gelegen aan de noordzijde 
van de locatie op een afstand van 3 m van de grens van de inrichting.  
 
I.D. Het bestemmingsplan 
 
Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Venesluis van de gemeente Hoogeveen van 
toepassing, partiële herziening bestemmingsplan Venesluis, terrein Zuivelfabriek (goedgekeurd door 
GS van Drenthe op 23 januari 1979). Het perceel is bestemd als "industriële bedrijven (IB)". De gron-
den zijn hiermee bestemd voor bebouwing ten dienste van industrie, groothandel en ambacht met de 
daarbij behorende andere werken.  
 
I.E. Huidige vergunningsituatie 
 
Voor de inrichting is eerder op 8 november 1994 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend. 
Voor de inrichting zijn eerder de in tabel 1 vermelde vergunningen verleend. 
 
Tabel 1. Overzicht vergunningen 
 
Vergunningen Bevoegd gezag Datum afgifte Looptijd Nummer 
Revisievergunning Wm GS 8 november 1994 onbeperkt 45/Wamil/A19/94

-5.643 
Veranderingsvergunning  
warmtekrachtkoppeling 
(WKK) 

GS 17 augustus 1999 onbeperkt 7.2/9903503 

Vergunning Wvo waterschap 
Reest en Wieden

2 december 1996 onbeperkt 96-14 

Vergunning grondwater-
onttrekking 

GS 16 november 2004 onbeperkt 6.3/2004003012 

 



 3

II. MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
 
II.A. MER-beoordelingsplicht 
 
De voorgenomen activiteit valt onder categorie 36 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrappor-
tage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Op grond van de Wm heeft de aanvraagster de 
voorgenomen activiteit op 17 november 2004 bij ons aangemeld door middel van een aanmeldings-
notitie (artikel 7.8a van de Wm). Daarop hebben wij op 21 december 2004 het besluit (kenmerk 
MB/A6/2004011268) genomen inhoudende dat, op grond van de kenmerken van de activiteit, de 
plaats waar deze verricht wordt, de samenhang met andere activiteiten ter plaatse dan wel de ken-
merken van de gevolgen daarvan, er geen bijzondere omstandigheden zijn die het opstellen van een 
milieueffectrapport (hierna te noemen MER) rechtvaardigen. Dit besluit hebben wij op 6 januari 2006 
bekendgemaakt. Dit besluit is bij de aanvraag gevoegd en is inmiddels van kracht.  
 
II.B. Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning 
 
Bij de MER-beoordelingsprocedure is het waterschap Reest en Wieden mede bevoegd gezag. 
Er heeft daarom coördinatie over de besluitvorming op de aanmeldingsnotitie inzake de Wm en de 
Wvo plaatsgevonden. Ons besluit en het besluit van het waterschap Reest en Wieden op de aan-
meldingsnotitie zijn op elkaar afgestemd. 
 
 
III. PROCEDURE VAN DE AANVRAAG OM MILIEUVERGUNNING 
 
III.A. De aanvraag 
 
III.A.1. Ontvangst van de aanvraag 
De aanvraag is door ons op 23 maart 2006 ontvangen en is op 5 april 2006 doorgestuurd naar de 
wettelijke adviseurs, te weten: 
- het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen 
- de inspecteur van de VROM-Inspectie, Regio Noord te Groningen 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden 
 
III.A.2. Aanvullende gegevens 
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvraagster op 13 april 2006 
in de gelegenheid gesteld om tot acht weken na deze datum de aanvraag aan te vullen. Deze gege-
vens hebben wij op 7 juni 2006 ontvangen.  
De termijn voor het geven van de beschikking wordt op grond van artikel 4:15 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) opgeschort met ingang van de dag waarop wij de aanvraagster in de gelegen-
heid hebben gesteld om de aanvraag aan te vullen tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of 
de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
 
In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met acht weken (artikel 4:15 
van de Awb). 
 
Op 7 juni 2006 hebben wij van de aanvraagster aanpassingen en aanvullingen op de aanvraag ont-
vangen. De aanpassingen hebben met name betrekking op het akoestische gedeelte van de aan-
vraag. Verder is de aanvraag aangevuld met de IPPC-toets, productinformatiebladen en de algeme-
ne beoordelingsmethodiek hierna (ABM-toets). 
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Vervolgens zijn op 6 juli 2006 en 7 september 2006 wederom aanvullingen c.q. aanpassingen ont-
vangen van de aanvraagster. Deze aanpassingen hebben betrekking op de ABM-toets, freon koude 
installaties, de stoomketels en het acculaadstation en de IPPC-toets.  
 
III.B. Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning 
 
DOC Kaas valt onder de werkingsfeer van de Wvo omdat de hoeveelheid door het bedrijf te lozen 
bedrijfsafvalwater gemiddeld meer bedraagt dan 500 m3/etmaal en de vervuilingswaarde meer be-
draagt dan 5.000 vervuilingseenheden.  
 
DOC Kaas heeft bij ons op 23 maart 2006 een gecombineerde vergunningaanvraag om een Wm-
vergunning en een Wvo-vergunning ingediend. Een exemplaar van de gecombineerde vergunning-
aanvraag is op 5 april 2006 verzonden aan het waterschap Reest en Wieden. De op 7 juni 2006 in-
gediende aangepaste en aangevulde aanvraag is op 16 juni 2006 verzonden naar het waterschap 
Reest en Wieden. De aanvullingen d.d. 6 juli 2006 zijn op 18 juli 2006 verzonden naar het water-
schap Reest en Wieden. De aanvullingen d.d. 7 september 2006 hebben geen betrekking op Wvo-
aspecten, deze aanvullingen zijn tegelijk met de ontwerpbeschikking gezonden naar het waterschap 
Reest en Wieden. 
De behandeling van de aanvraag voor de Wvo- en de Wm-vergunning vindt gecoördineerd plaats 
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 14 van de Wm en afdeling 3.4 van Awb. Over de gecoör-
dineerde behandeling van beide aanvragen hebben GS de eindverantwoordelijkheid. De beide be-
sluiten zijn beoordeeld op de onderlinge samenhang waarbij kan worden geconcludeerd dat de voor-
schriften niet conflicterend zijn. 
 
 
IV. BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT 
 
IV.A. Terinzagelegging 
 
De kennisgeving over het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de  
Hoogeveensche Courant op 11 oktober 2006. Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter 
inzage gelegen, namelijk van 12 oktober 2006 tot en met 23 november 2006. Direct omwondenden 
en andere belanghebbenden hebben wij door middel van een niet op naam gestelde kennisgeving 
geinformeerd over het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen.  
 
De kennisgeving met betrekking tot het besluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de  
Hoogeveensche Courant op 28 februari 2007. Vervolgens wordt het besluit gedurende zes weken ter 
inzage gelegd bij de gemeente Hoogeveen en in het provinciehuis te Assen, namelijk van 1 maart 
2007 tot 11 april 2007. 
 
IV.B. Zienswijzen 
 
Zienswijzen 
Naar aanleiding van het ontwerp van het besluit op de bij ons op 23 maart 2006 ingediende gecom-
bineerde aanvraag om een Wm-vergunning en Wvo-vergunning zijn binnen de door de wet gestelde 
termijn alleen zienswijzen binnengekomen op de Wvo-vergunning.  
Deze zienswijzen zijn bij ons ontvangen op 23 november 2006 en tevens ingeboekt onder nummer 
2006013985. Vervolgens zijn deze zienswijzen ter informatie op 7 december 2006 toegezonden aan  
de wettelijke adviseurs en ter behandeling aan het waterschap Reest en Wieden. 
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De zienswijzen zijn ontvangen van IMD Advies names DOC Kaas. De zienswijzen hebben betrekking 
op: 
- som van de vervuilingswaarden; 
- chloridelozing; 
- pH-grenzen.  
 
De zienswijze op de pH-grenzen heeft indirect ook invloed op het ontwerp van het besluit in het ka-
der van de Wm. De voorschriften ten aanzien van de pH-grenzen opgenomen in het ontwerpbesluit 
voor de Wvo-vergunning zijn opgenomen ter bescherming van de rioolwaterzuivering (RWZI). In het 
ontwerpbesluit voor de Wm-vergunning zijn na afstemming dezelfde eisen ten aanzien van de pH-
grenzen opgenomen dit ter bescherming van het rioolstelsel. Om geen tegenstrijdigheid in de voor-
schriften van de Wm-vergunning en de Wvo-vergunning te hebben, zijn de voorschriften met betrek-
king tot de pH-grenzen naar aanleiding van de zienswijze ook in de Wm-vergunning aangepast aan 
de voorschriften in de Wvo-vergunning. De aanpassing betreft alleen de duur van de piekniveaus.  
 
Reactie op het ontwerpbesluit 
Naast de zienswijze is op 21 november 2006 een reactie op het ontwerpbesluit ontvangen van DOC 
Kaas. Deze reactie dient niet gezien te worden als een zienswijze. Naar aanleiding van deze brief 
wordt hieronder nader ingegaan op de looptijd van de vergunning.  
 
Zoals in de aanvraag, paragraaf 1.6, is vermeld is tussen de gemeente Hoogeveen, de provincie 
Drenthe, de heer Breedveld en DOC Kaas overleg geweest. Naar aanleiding van dit overleg is een 
overeenkomst (convenant) opgesteld waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.  
 
In het convenant is overeengekomen dat DOC Kaas uiterlijk 1 januari 2016 haar bedrijfsactiviteiten 
ter plaatse van de Alterveerstraat heeft verplaatst naar het Zuivelpark te Hoogeveen.  
Zoals is afgesproken wordt door DOC Kaas een vergunning aangevraagd voor de periode tot  
1 januari 2016. De looptijd van deze vergunning is dan ook tot 1 januari 2016. 
 
In het convenant is verder overeengekomen dat de partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg 
zullen treden om te trachten tot nadere afspraken en regelingen te komen: 
- zodra mocht blijken dat de onderhavige bedrijfsverplaatsing door uitkomst van publiekrechte-

lijke besluitvormingsprocessen niet kan worden verwezenlijkt; 
- indien DOC Kaas, ondanks dat zij ter zake al het redelijkerwijs mogelijke heeft verricht, er 

niet in slaagt een financiering te verkrijgen voor tijdige verplaatsing van het bedrijf, onder de 
bij grote geldverstrekkende instellingen gebruikelijke bepalingen.  

 
IV.C. Adviezen 
 
IV.B.1. Ingekomen adviezen 
Naar aanleiding van de aanvraag en het ontwerpbesluit zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, 
geen adviezen binnengekomen. 
 
IV.D. Gedachtewisseling 
 
Gedurende de terinzageligging bestaat desgevraagd voor eenieder gelegenheid tot een gedachte-
wisseling over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van zienswijze daartegen. 
De aanvrager van de vergunning, het waterschap Reest en Wieden, kan daarbij aanwezig zijn. Naar 
aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn binnen de door de wet gestelde termijn geen verzoeken 
voor een gedachtewisseling of voor het mondeling inbrengen van een zienswijze binnengekomen. 
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IV.E. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit  
 
In het besluit zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit de volgende wijzigingen aangebracht. 
1. Naar aanleiding van de zienswijze op de Wvo-vergunning is voorschrift 7.2.1 aangepast. 
 Voorschrift 7.2.1 conform ontwerpbesluit. 
 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat: 
 a. een temperatuur heeft hoger dan 40 graden Celsius; 

b. de zuurgraad uitgedrukt in pH-eenheden mag, als daggemiddelde niet lager zijn dan 
6,5 en niet hoger zijn dan 11,0 en als piekwaarde van maximaal 10 minuten niet la-
ger zijn dan 5 en niet hoger dan 12 bepaald volgens NEN 6411 (1981); 

c. een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 
(1997) of NEN 6654 (1992); 

d. een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald 
volgens NEN 6621 (1988): C1 (1992); 

e. stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken; 
f. stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosie-

gevaar kan ontstaan; 
g. stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan ver-

bonden installaties kunnen veroorzaken; 
 h. grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat. 
 
 Voorschrift 7.2.1 conform besluit 
 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat: 
 a. een temperatuur heeft hoger dan 40 graden Celsius; 

b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag als daggemiddelde niet lager zijn dan 
6,5 en niet hoger zijn dan 11,0; 

c. uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning mag de zuurgraad, 
uitgedrukt in pH-eenheden, als piekwaarde van maximaal 30 minuten niet lager zijn 
dan 5 en niet hoger dan 12, bepaald volgens NPR 6616; 

d. een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 
(1997) of NEN 6654 (1992); 

e. een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald 
volgens NEN 6621 (1988): C1 (1992); 

f. stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken; 
g. stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosie-

gevaar kan ontstaan; 
h. stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan ver-

bonden installaties kunnen veroorzaken; 
i. grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat. 
 

2. Naar aanleiding van de reactie d.d. 22 november 2006 op het ontwerpbesluit is in voorgaan-
de paragraaf nader ingegaan op de looptijd van de vergunning. Er zijn geen wijzigingen in 
het besluit en de voorschriften ten aanzien van de looptijd van de vergunning. 

 
3. Per abuis zijn bij de hoeveelheid te verwerken liter rauwe melk per jaar in het besluit twee 00 

weggevallen. In de toelichting op het besluit is de hoeveelheid wel juist vermeld. De hoeveel-
heid in het besluit is aangepast van 6 miljoen liter rauwe melk per jaar naar 600 miljoen liter 
rauwe melk per jaar. 
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V. TOETSINGSKADERS 
 
V.A. Provinciaal omgevingsplan (POP) en Provinciale omgevingsverordening (POV) 
 
Op 7 juli 2004 hebben provinciale staten het POP II vastgesteld. Het POP II vormt het Drentse be-
leidskader voor het omgevingsbeleid van de provincie Drenthe voor de periode 2004-2015. Op  
2 februari 2005 is de POV in werking getreden. De POV is opgesteld om het omgevingsbeleid uit het 
POP II goed te kunnen uitvoeren en handhaven. De inrichting is niet gelegen in een van de milieube-
schermingsgebieden zoals deze zijn aangewezen in het POP en in het POV.  
 
In het POP II is geen specifiek beleid opgenomen ten aanzien van het vervaardigen van zuivelpro-
ducten. In het POP II zijn doelstellingen opgenomen ten aanzien van het realiseren van een accep-
tabel niveau van milieubelasting vanwege vestiging, uitbreiding of wijziging van bedrijfsmatige ver-
richte activiteiten. Bij het opstellen van deze vergunning is hiermee rekening gehouden. In de vol-
gende paragrafen worden de aspecten nader toegelicht. 
 
V.B. Artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wm 
 
V.B.1. Algemeen 
De artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beper-
ken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van in-
vloed zijn. 
 
De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken zijn mede beoor-
deeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geo-
grafische ligging van de inrichting. 
 
V.B.2. Beste beschikbare technieken (BBT) 
Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog 
niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die 
nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen 
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te 
maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmer-
king komende BBT worden toegepast. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm, juncto artikel 5.a.1 van de Ivb dienen wij bij de 
bepaling van BBT het onderstaande te betrekken. Hierbij rekening houdend met de voorzienbare 
kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel: 
- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken; 
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen; 
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebrui-

ken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstof-
fen; 

- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de prak-
tijk zijn beproefd; 

- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis; 
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies; 
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen; 
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen; 
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- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-
efficiëntie; 

- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico’s voor het milieu te 
voorkomen of tot een minimum te beperken; 

- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm, juncto artikel 5.a.1 van het Ivb dienen wij bij de 
bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten van 24 oktober 
2005. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen referentiedocumenten 
(BREF’s) die de BBT beschrijven moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij ver-
melde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de Europese IPPC-richtlijn 96/61/EG van 
24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-
installaties). Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten 
moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activitei-
ten binnen de inrichting. 
 
Regeling aanwijzing BBT-documenten (tabel 1) 
De zuivelindustrie valt onder categorie 6.4.b (zuivel exclusief melkproductie) en 6.4.c (melkproductie) 
van bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. Er dient dus rekening te worden gehouden met de in bijlage 1 van 
de Nederlandse regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen referentiedocumenten. Voor de 
zuivelindustrie zijn de BREF’s "Monitoring" en "Koelsystemen" als relevant aangemerkt. Echter, de 
onderstaande BREF’s zijn voor de activiteiten en installaties bij DOC ook relevant : 
- voedingsmiddelen en zuivel; 
- op- en overslag van bulkgoederen; 
- economische en cross-media effecten; 
- energie-efficiency. 
 
Deze BREF’s waren ten tijde van het opstellen van de Regeling aanwijzing BBT-documenten nog 
niet definitief en daarom niet opgenomen in de regeling. Inmiddels zijn de eerste drie BREF’s defini-
tief en kunnen gebruikt worden bij de toetsing aan de beste beschikbare techniek. De bijbehorende 
oplegnotitie zijn voor deze BREF’s nog niet vastgesteld. De BREF-energie-efficiency is nog in een 
eerste conceptfase. Deze BREF is dan ook nog in een te pril stadium en wordt buiten beschouwing 
gelaten. 
 
Regeling aanwijzing BBT-documenten (tabel 2) 
Op grond van de Regeling aanwijzing BBT-documenten (tabel 2 in bijlage 1) dient voor de toetsing 
van de activiteiten van DOC Kaas aan BBT met de volgende documenten rekening te worden ge-
houden. 
- de Leidraad afval- en emissiepreventie; 
- de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR); 
- de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB); 
- de PGS 13 Ammoniak toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties en warmtepompen; 
- de PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. 
 
Bij de behandeling van de milieuaspecten in de volgende paragrafen wordt aan de hand van de ge-
noemde BBT-documenten nader ingegaan op de toetsing of de BBT wordt toegepast.  
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V.B.3. Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) (artikel 8.44) 
In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning 
worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover 
dat in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze 
AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend. 
 
De in de aanvraag genoemde WKK-installatie en stoomketels vallen onder de werkingsfeer van het 
Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B (BEES B). Hetgeen betekent dat voor de 
emissies van NOx moet worden voldaan aan de emissie-eisen en meetverplichtingen in dit besluit. 
De in de aanvraag genoemde koelinstallaties gevuld met freon vallen onder de werkingssfeer van het 
Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) 2003. Dit betekent onder 
andere dat ten aanzien van onderhouds- of installatiewerkzaamheden en ten aanzien van de lek-
dichtheid van de koelinstallaties moet worden voldaan aan dit besluit. 
 
Een nadere toelichting op beide besluiten in relatie tot de vergunning is weergegeven in paragraaf 
Lucht. 
 
V.B.4. Intentieverklaring Uitvoering Milieubeleid Zuivelindustrie (IVZ) 
Op 6 juli 1994 heeft de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en de Nederlandse Vereniging van 
Kaassmelters (Nedsmelt) een convenant afgesloten met het Rijk (de Ministeries van VROM, EZ, LNV 
en VW), de provincies (het IPO), de VNG en de Unie van Waterschappen. In het convenant hebben 
de betrokken partijen gezamenlijk een inspanningsverplichting op zich genomen met betrekking tot 
de in het convenant geformuleerde taakstellingen. Er zijn taakstellingen geformuleerd voor de the-
ma’s verandering van klimaat, verzuring, verspreiding, vermesting, verwijdering, verstoring, verdro-
ging en milieuzorg. In de aanvraag geeft DOC Kaas aan zich te conformeren aan de IVZ. 
De bedrijven voor de zuivelindustrie hebben individueel de resultaatsverplichting op zich genomen 
om elke vier jaar een Bedrijfsmilieuplan (BMP) op te stellen en elk jaar een milieujaarverslag te ma-
ken. 
Op 23 augustus 2005 heeft DOC Kaas ons haar Bedrijfsenergie- en milieuplan (BEMP) 2005-2008 
ter beoordeling voorgelegd. Door middel van brief van 11 januari 2006 (kenmerk 
51/MB/A11/2005008105) hebben wij laten weten het BEMP positief te beoordelen. Het BEMP is bij 
de aanvraag gevoegd. Bij de vergunningverlening is rekening gehouden met de maatregelen die 
opgenomen zijn in het BEMP.  
 
V.B.5. Emissiehandel 
In de Wm zijn de CO2- en NOx-handelssystemen en de taken van de Nederlandse Emissieautoriteit 
(hierna te noemen NEA) verwerkt. Dit op grond van de Europese richtlijn 2003/87/EG, Europese 
registratieverordening en de Europese richtsnoeren inzake monitoring. Aan de Wm is op basis van 
de Europese richtlijn een hoofdstuk (hoofdstuk 16) toegevoegd. In de hoofdstukken 18 en 2 zijn res-
pectievelijk de handhaving en de instelling van de NEA geregeld. De wijzigingen voor CO2-emissie-
handel zijn op 1 januari 2005 in werking getreden, voor NOx-emissiehandel op 1 juni 2005. 
In de Wm staat dat bedrijven die CO2 of NOx uitstoten een emissievergunning nodig hebben. Deze 
dient te worden aangevraagd bij de NEA. Ook moet door de bedrijven de uitstoot van de CO2 en/of 
NOx adequaat gemeten worden. Dit is vastgelegd in het Besluit handel in emissierechten en de  
Regeling monitoring emissiehandel. DOC Kaas valt in beginsel onder het systeem van de emissie-
handel.  
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Op 26 april 2004 heeft DOC van de Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu (Novem) de 
berekening van de CO2-emissierechten ontvangen. Deze berekening is opgenomen in bijlage 11 van 
de aanvraag. Op 20 juni 2005 heeft de Staatssecretaris een Besluit tot toewijzing van opt-out NOx-
emissiehandel met betrekking tot onderhavige inrichting vastgesteld. Hetgeen betekent dat het bedrijf 
op dit moment nog niet hoeft mee te doen aan de NOx-emissiehandel. 
 
In paragraaf IV van deze vergunning wordt verder ingegaan op de CO2-emissiehandel. 
 
V.C. Natuurbeschermingswet 
 
De inrichting is gelegen op circa 8 km van het Dwingelderveld dat in het kader van de Vogelrichtlijn 
als beschermingsgebied is aangewezen. De Vogelrichtlijn is in 2005 geïmplementeerd in de Natuur-
beschermingswet 1998. Voor dit gebied gelden instandhoudingsdoelstellingen. Gezien de afstand 
van circa 8 km van het Dwingelderveld en gelet op artikel 19.d van de Natuurbeschermingswet 1998 
kan worden gesteld dat de activiteiten geen verstorend effect hebben op de soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen. 
 
V.D. Lucht 
 
Bij het aspect Lucht is onderscheid te maken in de toetsing aan de emissiekant (de bron) en de imis-
siekant (de ontvanger). In de paragraven V.D.1 en V.D.2 wordt dit nader uitgewerkt. 
 
V.D.1. Het kader voor de toetsing van luchtemissie 
De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissie Richtlijn-Lucht (NeR-Lucht). 
Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van luchtemissies beschrijft, wordt landelijk toegepast 
als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies. 
 
Bovendien is op de aangevraagde activiteiten de BREF Zuivelindustrie van toepassing. Hierin wor-
den ook eisen aan de luchtemissies gesteld. Daarnaast wordt in de BREF in het algemeen opge-
merkt dat emissies naar de lucht samenhangen met het energie-efficiency. Deze aspecten zijn mee-
genomen bij de toetsing. 
 
De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de luchtemissie 
 
Verbrandingsgassen 
Binnen de inrichting zijn een aantal installaties aanwezig waarin aardgasverbranding plaatsvindt.  
Het betreffen: de gasmotoren 1 en 2 van de warmtekrachtkoppeling (WKK), de twee stoomketels in 
het ketelhuis voor het opwekken van stoom en de gasgestookte luchtverhitter van de poedertoren. 
De emissies van de WKK-gasmotoren, de stoomketels en de luchtverhitter poedertoren zijn beschre-
ven in paragraaf 3.3 alsmede bijlage 11 van de aanvraag. Hierbij is de emissie van stikstofoxiden 
afkomstig van de WKK-gasmotoren van belang. De jaaremissie bedraagt 35.567 kg per jaar (87% 
van de totale NOx-emissie van de inrichting).  
 
WKK-gasmotoren 
Op deze installatie is in beginsel het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer (BEES B) 
van toepassing. Zoals in paragraaf V.B.2 van deze considerans aangegeven dient wel te worden 
nagegaan in hoeverre bij deze WKK-gasmotoren BBT is toegepast.  
 
Op basis van de informatie uit de aanvraag, de BREF’s en jurisprudentie concluderen wij dat met 
betrekking tot de WKK gasmotoren bij DOC voldoen aan BEES B gelijk is aan BBT. 
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De twee belangrijkste aspecten bij deze overweging betreffen: 
1. er in de van toepassing zijnde BREF’s geen directe eisen gesteld worden aan de emissies 

van NOx van verbrandingsmotoren; 
2. de grenswaarde (jaargemiddelde) van het Besluit luchtkwaliteit 2005 niet wordt overschre-

den. 
 
Ad 1 
In de BREF’s is de beste beschikbare techniek beschreven. Echter in de BREF’s die vanuit de IPPC-
richtlijn van toepassing zijn op DOC worden geen directe eisen gesteld aan de emissie van NOx van 
verbrandingsmotoren. 
 
Ad 2 
Uit jurisprudentie leiden wij af (uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak, nummer 200104929/1, d.d. 
12 februari 2003), dat strengere eisen dan het BEES B mogen worden geëist indien dit uit het oog-
punt van milieukwaliteit noodzakelijk is. Uit de door ons uitgevoerde indicatieve verspreidingsbereke-
ningen van luchtverontreiniging blijkt, dat er een bijdrage is van de gasmotoren op de locale lucht-
kwaliteit. Echter, geven de berekeningen ook aan dat de jaargemiddelde grenswaarde (40 ug/m3) 
van het Besluit luchtkwaliteit niet wordt overschreden (zie ook paragraaf V.D.2). Gelet hierop is er 
geen reden aanvullende eisen te stellen. 
 
De emissie-eis conform BEES B is 140 g/GJ (maal 1/30 x motorrendement). De emissie van DOC 
bedraagt momenteel 191 g/GJ. DOC gaat in samenwerking met de leverancier onderzoeken of op 
basis van de instelling van de motor inderdaad het verwachte effect heeft (140 g/GJ) zoals in bijlage 
11 bij de aanvraag is aangegeven. In de voorschriften van deze vergunning is dit als maatregel op-
genomen.  
 
Stoomketels 
Op deze installatie is in beginsel ook het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer (BEES 
B) van toepassing. Zoals eerder overwogen dient nog wel te worden nagegaan in hoeverre bij deze 
Stoomketels BBT is toegepast.  
 
Stoomketel 1 is de hoofdketel en kan het hele bedrijf van voldoende stoom voorzien. Stoomketel 2 
dient als back-up bij storing en onderhoud en is ouder dan stoomketel 1. Volgens het Bees B, mag 
de NOx uitstoot van stoomketel 1 niet meer bedragen dan 100 mg/m3 en de uitstoot van stoomketel 2 
niet meer bedragen dan 200 mg/m3 In de aanvullingen op de aanvraag d.d. 7 september 2006 staat 
vermeld dat: 
- de uitstoot van stoomketel 1 92 mg/m3 NOx bedraagt; 
- de uitstoot van stoomketel 2 130,8 mg/m3 NOx bedraagt.  
Hiermee wordt voor beide stoomketels voldaan aan het BEES B, als zijnde BBT. 
 
Gasgestookte luchtverhitters 
De emissie van NOx van deze luchtverhitter moet worden getoetst aan de NeR. De NeR geeft aan 
dat bij een emissievracht van 2 kg/uur of meer, emissiebeperkende technieken volgends de stand 
der techniek moeten worden toegepast. Deze waarde wordt niet overschreden. Uit de aanvraag blijkt 
dat de totale jaaremissie 909 kg/jaar bedraagt. Overwegende dat de emissie van NOx uit de lucht-
verhitter relatief laag is, stellen wij geen verdere eisen ten aanzien van emissiebeperkende technie-
ken voor de luchtverhitter van de poedertoren. In deze vergunning zijn dan ook geen aanvullende 
voorschriften opgenomen ten aanzien van deze emissie.  
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Controle en meten van de emissie van stikstofoxiden 
Voor de controle en meten van de emissie van stikstofoxiden wordt kortheidshalve verwezen naar 
het rechtstreeks werkende BEES B en het protocol NOx-emissiehandel. 
 
CFK’s 
De koelinstallaties voor de luchtconditionering van de kaaspakhuizen en enkele andere ruimten 
waarin temperatuurbeheersing gewenst is, zijn gevuld met het koudemiddel freon (R22) en chloor-
fluorkoolwaterstoffen (HCFK's). De koelinstallaties zijn weergegeven in paragraaf 3.5 van de aan-
vraag. Op deze koelinstallaties is het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen WMS 2003 van  
25 augustus 2003 (Staatsblad 2003, nummer 360) van toepassing. Op grond van artikel 5 van dit 
besluit zijn nadere regels opgesteld ten aanzien van onderhouds- of installatiewerkzaamheden en 
ten aanzien van de lekdichtheid van de koelinstallaties. De nadere regels ten aanzien van de lek-
dichtheid staan vermeld in de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties (Staatscourant 
1997, nummer 122). Omdat het besluit rechtstreeks geldend is, zijn in de vergunning geen voor-
schriften ten aanzien hiervan opgenomen. 
 
Sinds 1 oktober 2000 is er een Europese verordening (EG, nummer 2037/2000) betreffende de ozon-
laagafbrekende stoffen in werking. Deze verordening geldt in alle lidstaten. Ter reductie van de ozon-
laagafbrekende stoffen mogen conform deze verordening vanaf 1 januari 2015 installaties met 
HCFK’s niet meer worden bijgevuld. In de aanvullingen op de aanvraag van 7 september 2006 staat 
aangegeven dat DOC wil onderzoeken voor welke koelinstallaties het beëindigen van toepassing van 
HCFK’s in 2012 mogelijk is, zodat in 2015 aan deze verordening kan worden voldaan.  
 
Stof 
Voor het opnemen van emissie-eisen in de vergunning wordt in principe de NeR als toetsingskader 
gehanteerd. Het opnemen van emissie-eisen is met name aan de orde indien stoffen in aanzienlijke 
hoeveelheden naar de lucht worden geëmitteerd of indien er sprake is van emissies van relatief  
toxische stoffen. De aard en de omvang van de emissie-eis zijn tevens bepalend voor de keuze van 
het controleregime. Dit regime kan variëren van regelmatig visueel inspecteren van een luchtbehan-
delingsinstallatie tot het continu meten en registreren van emissies. 
 
Ingevolge de NeR wordt voor de emissie-eis betreffende de categorie stof (S) onderscheid gemaakt 
in het wel of niet aanwezig zijn van filtrerende en niet-filtrerende afscheiders, 
- een bestaande of een nieuwe filterinstallaties; 
- een emissievracht grotere of kleiner dan 0,2 kg/uur stof. 
 
Bij DOC Kaas zijn een aantal voor stof relevante luchtemissies te onderscheiden, namelijk : 
a. stof afkomstig van de poedertoren; 
b. stof afkomstig van de silo's met poeder (magere melk en wei). 
 
Poedertoren 
De productie van melk- en weipoeder vindt plaats in de poedertoren. In de poedertoren wordt inge-
dikte melk en wei verneveld en door middel van hete lucht gedroogd. Het poeder wordt vervolgens 
afgescheiden in cyclonen. De droge lucht die na de cyclonen naar buiten wordt geleid bevat nog enig 
poeder. Dit poeder wordt afgevangen door twee filterkasten.  
 
Bij de poedertoren is sprake van filterende afscheider, een bestaande filterinstallatie en een emissie-
vracht van meer dan 0,2 kg/uur, de in de NeR opgenomen algemene emissie-eis bedraagt dan 
5 mg/m3. Deze emissie-eis is te realiseren met maatregelen overeenkomstig de stand der techniek.  
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Van de emissie-eis dient echter afgeweken te worden indien uit de BREF Voedingsmiddelen en Zui-
vel blijkt dat er met de huidige stand der techniek een strengere emissie-eis te halen is. In de BREF 
is voor de emissie van stof een range van 5-20 mg/kg opgenomen. Van de emissie-eis zoals opge-
nomen in de NeR hoeft dus niet afgeweken te worden. 
 
In de aanvraag is aangegeven dat uit de laatste stofmetingen blijkt dat de uitstoot van poederstof 
voldoet aan de emissie-eis van 5 mg/m3, er is dan ook geen aanleiding om van de emissie-eis uit de 
NeR af te wijken. In de voorschriften van deze vergunning is deze emissie- eis dan ook vastgelegd. 
 
Silo’s 
Bij het vullen van de silo's met poeder komt een hoeveelheid stof vrij. Iedere silo is voorzien van een 
filterinstallatie om de uitstoot van deze stof naar de omgeving te beperken.  
In de BREF "Op- en overslag bulkgoederen" is aangegeven dat de emissies van silo’s gedurende het 
laden en lossen plaats kan vinden. Als BBT voor het laden en lossen wordt in de BREF aangegeven 
dat de uitgang van de vrije val op de bodem van de ontvangende opslag dient te zitten of onder het 
niveau van het aanwezige product en dat het laden en lossen dient te gebeuren bij gunstige weers-
omstandigheden. DOC Kaas maakt bij het laden en lossen gebruik van een manchet tussen bulk en 
bulkwagen. Met behulp van deze manchet wordt de stofemissie beperkt (zie ook beschrijving in  
bijlage 8, paragraaf 2.1.4 van de aanvraag). Met het toepassen van het manchet en de filterinstalla-
ties op de silo’s wordt ons inziens door de onderhavige inrichting voldaan aan BBT. 
 
Met betrekking tot de silo’s is sprake van filterende afscheider, een bestaande filterinstallatie en een 
emissievracht van meer dan 0,2 kg/uur, de in de NeR opgenomen algemene emissie-eis bedraagt 
dan 5 mg/m3. Om dezelfde redenering zoals vermeld bij de poedertoren is er ook bij de silo’s geen 
aanleiding om af te wijken van de emissienorm zoals opgenomen in de NeR. In de voorschriften van 
deze vergunning is deze emissie-eis dan ook vastgelegd. 
 
Controle en meten van de stofemissies 
Om te controleren of aan de normering wordt voldaan, zijn er in de vergunning meetverplichtingen 
opgenomen. Het controleprogramma overeenkomstig paragraaf 3.7 van de NeR bepaald aan de 
hand van de storingsfactor (F). Deze factor wordt bepaald door de omvang van de storingsemissie 
(g/h) te delen door de massastroomtoetsingswaarde (g/h). Hierbij is de storingsemissie het verschil 
tussen de ongereinigde massastroom en de vergunde massastroom.  
 
Poedertoren 
Bij een storing in het doekfilter zal de emissie oplopen tot enkele honderden mg per kubieke meter 
(aanname worst-case 250 mg/m3). De storingsemissie bedraagt dan 58.000 x 0,25 = 14.500 g/h.  
 
De storingsfactor F = storingsemissie (g/h) 
   massastroomtoetsingswaarde ten behoeve van controlevorm (g/h) 
 
F = 14.500 = 14,5 
 1.000 
 
Uit tabel 1 van paragraaf 3.7 van de NeR volgt dan controleregiem 2 wat inhoudt: meting eens per 
drie jaar + ERP’s categorie 3 of periodiek meten + ERP’s categorie 2.  
 
Conclusie 
In de voorschriften van de vergunning hebben wij een controlemeting eens per 3 jaar en de controle 
met ERP's-categorie 3 voorgeschreven. 
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Silo’s 
Bij een storing in het doekfilter zal de emissie oplopen tot enkele honderden mg per kubieke meter 
(aanname worst-case 250 mg/m3). De storingsemissie bedraagt dan 8.350 x 0,25 = 2.088 g/h.  
 
De storingsfactor F = storingsemissie (g/h) 
   massastroomtoetsingswaarde ten behoeve van controlevorm (g/h) 
 
F = 2.088 = 2.1  
 1.000 
 
Uit tabel 1 van paragraaf 3.7 van de NER volgt dan controle regiem 1 wat inhoudt:  
eenmalige meting + ERP’s cat 2/3.  
 
Conclusie 
Metingen aan een silo zijn vanwege het discontinue karakter van de emissie niet uitvoerbaar. Voor 
de controle van deze installaties hebben wij de controle met ERP’s categorie 3 voorgeschreven.  
 
V.D.2. Het kader voor de toetsing van de luchtimissie 
In deze paragraaf zal worden getoetst aan het vigerende Besluit luchtkwaliteit 2005, hierna te noe-
men BLK 2005. Het BLK 2005 is een rechtstreeks werkend besluit en vormt de vertaling van Euro-
pese regelgeving ten aanzien van luchtkwaliteit in Nederlandse wetgeving. Het BLK 2005 vervangt 
met terugwerkende kracht tot 4 mei 2005, het BLK van 19 juli 2001. In het BLK 2005 zijn grenswaar-
den opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, koolmonoxide, zwevende deel-
tjes, lood en benzeen. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het 
belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen 
een bepaalde termijn moet zijn bereikt. In beginsel dienen de beste beschikbare technieken te wor-
den voorgeschreven (IPPC-richtlijn). Het BLK 2005 is niet van toepassing op bedrijfslocaties. Worden 
desondanks overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvul-
lende eisen of alternatieven geboden. 
 
De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de luchtimmissie 
Voor de toetsing aan het BLK zijn de emissies van zwevende deeltjes, stikstofoxide en stikstofdioxide 
en zwaveldioxide bij DOC Kaas van belang.  
 
Toetsingskader zwevende deeltjes (PM 10)  
In het BLK 2005 is voor zwevende deeltjes (PM 10) in de buitenlucht een grenswaarde van 40 ug /m3 
als jaargemiddelde opgenomen, ingaande per 1 januari 2005. Met uitzondering van de eigen ar-
beidsplaats geldt deze norm overal. Verder geldt dat het aantal dagen met een gemeten daggemid-
delde PM 10-concentraties boven 50 ug/m3 de grens van 35 niet mag overschrijden.  
 
Huidige situatie  
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht door het gehele land continue me-
tingen naar de luchtkwaliteit. De meetgegevens zijn te vinden op de internetsite www.lml.rivm.nl. 
Voor wat betreft de toetsing aan het BLK 2005 hebben wij gebruikgemaakt van de meest recente 
meetgegevens. Dit zijn de meetwaarden zoals gepubliceerd in het rapport van het Milieu en Natuur 
Planbureau van maart 2006, met als titel: "Nieuwe inzichten in de omvang van de fijn stof problema-
tiek", MNP-rapport 500093003/2006. Hieruit blijkt dat ter plaatse in Hoogeveen wordt voldaan aan 
het BLK 2005. Deze stelling geldt zowel voor het jaar 2005 (huidige situatie) als in het jaar 2010 
(nieuwe prognose).  
 



 15

Toetsing activiteit 
Ten aanzien van de bijdrage van DOC Kaas op de jaar-, respectievelijk daggemiddeldeconcentratie 
voor fijn stof is door ons getoetst in hoeverre de luchtkwaliteit in Hoogeveen als gevolg van deze 
inrichting ten opzichte van de reeds vergunde activiteiten verbetert dan wel verslechterd. In onder-
staande tabel is een vergelijking aangegeven, dat door het treffen van allerlei voorzieningen en maat-
regelen (onder andere door het aanpassen van doekfilters) en een efficiëntere werkwijze de emissie 
van fijn stof door de inrichting significant is verminderd (van 5.961 kg kg/jaar naar 4.430 kg/jaar). De 
bijdrage van DOC Kaas op de concentratie op leefniveau (jaargemiddeld) is hiermee verlaagd. Zoals 
eerder overwogen, heeft DOC Kaas ten aanzien van de droogtorens en silo’s de BBT toegepast. 
 
Tabel 2. Vergunde jaarvracht en aangevraagde jaarvracht. 
 
 Vergunde jaarvracht vergunning van 19941 Aangevraagde jaarvracht 
Poedertoren 59.700 x 10 x 8.760 x 10-6= 5.230 kg 58.000 x 5 x 8.760 x 10-6= 4.064 kg 
Silo’s 8.350 x 10 x 8.760 x 10-6= 731 kg  8.350 x 5 x 8.760 x 10-6= 366 kg 

 
Door de verlaging van de milieubelasting door DOC Kaas wordt de bijdrage van DOC Kaas op de ter 
plaatse heersende daggemiddelde concentraties voor fijn stof ook lager. Er zal geen extra over-
schrijdingen van de daggemiddelde waarden plaatsvinden. Er is dus geen strijdigheid met wetten en 
algemene regels zoals aangegeven in artikel 8.9 van de Wm en artikel 7 van het BLK 2005.  
Gelet op het voorgaande is er ten aanzien van dit aspect geen reden de vergunning voor DOC Kaas 
te weigeren. 
 
Ten opzichte van de vergunde situatie van 1994 is het aantal voertuigbewegingen vergroot van 54 
naar 100 vrachtwagens. Dit is een toename van bijna 100%. Uit de literatuur van onder andere het 
RIVM kan worden afgeleid dat de PM 10-emissiefactoren voor vrachtwagens mede als gevolg van de 
introductie van de Euronorm III significant lager is geworden, circa 33%. Op basis van ervaringen 
met andere bedrijven kan gesteld worden dat ondanks de verhoging van circa 100% de maximaal 
200 verkeersbewegingen per 24 uur (vrachtwagen heen en terug rijden) een niet te onderscheiden 
bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit ter plekke. Overigens dienen de vrachtwagens in 2008 te vol-
doen aan Euronorm V, hetgeen betekent dat de emissie verlaagd zal worden. Gelet op het voor-
gaande is er ten aanzien van dit aspect ook geen reden de vergunning voor DOC Kaas te weigeren. 
 
Toetsingskader stikstofdioxide 
Voor stikstofdioxide gelden de volgende grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid van 
de mens: 
- 200 μg/m3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal achttien maal 

per kalenderjaar mag worden overschreden; 
- 40 μg /m3 als jaargemiddelde concentratie, uiterlijk op 1 januari 2010. 
 
- Huidige situatie 
Ook voor stikstofoxide (NOx) geldt dat in Hoogeveen wordt voldaan aan het BLK 2005 (bron 
lml.rivm.nl, zie ook paragraaf over stof). 
 

                                                      
1 Formule: debiet (m3/uur) * emissie-eis (mg/Nm3) * bedrijfstijd (uur) * 10-6 = jaarvracht (kg). 
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Toetsing activiteit 
Binnen de inrichting zijn zoals eerder beschreven een gasmotor en een stoomketel aanwezig. Met 
het indicatieve rekenmodel van Infomil kan voor de stookinstallaties de jaargemiddelde bijdrage wor-
den berekend van stikstofoxiden op leefniveau. Deze bijdrage op de lokale luchtkwaliteit is als gevolg 
van de gasmotoren en de schoorsteenhoogte van 12 m niet verwaarloosbaar. Deze berekeningen 
wijzen wel uit dat de jaargemiddelde grenswaarde (40 μg/m3) van het Besluit luchtkwaliteit niet wordt 
overschreden. Gelet op het voorgaande is er ten aanzien van dit aspect ook geen reden de vergun-
ning voor DOC Kaas te weigeren. 
 
V.E. Geur 
 
Bij de zuivelindustrie is geurhinder geen structureel probleem. De binnen de branche reeds gebruike-
lijke voorzieningen zijn doorgaans afdoende om onacceptabele geurhinder te voorkomen. De zuivel-
industrie wordt in de NeR dan ook niet gerekend tot een specifiek branche of proces waarop een 
bijzondere regeling van toepassing is zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van de NeR.  
 
De potentiële geurbronnen van DOC Kaas zijn de poedertoren en het poederladen. Om de poeder-
emissie te minimaliseren, is een filterinstallatie geplaatst. Als gevolg van deze maatregel wordt naast 
de beperking van de stofemissie ook de geuremissie beperkt. Voor zover bekend zijn er tot op heden 
geen geurklachten vanuit de omgeving bekend ten gevolge van hinder afkomstig van de poedertoren 
en het poederladen. Wel is in het verleden regelmatig sprake geweest van geurhinder afkomstig van 
de spoelplaats voor de tankauto’s en de laad- en losplaats voor room. Deze geuroverlast werd ver-
oorzaakt doordat tijdens het lossen van room mogelijk restanten van losverliezen achterbleven wat 
een geur van zure melk veroorzaakt. 
 
Om deze geuroverlast te beperken, zijn in de voorschriften van deze vergunning aanvullende eisen 
opgenomen, dit om de restanten van melk bij de spoelplaats te voorkomen. Hierbij is gedacht aan 
het dichtkitten van de naden zodat er geen melkrestanten achter kunnen blijven. Ook zijn ten aanzien 
van dit probleem specifieke good housekeeping-voorschriften opgenomen. 
 
V.F. Geluid 
 
- Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten van DOC hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluids-
emissie wordt vooral bepaald door de poederfabriek, indampers, koelinstallaties en transport. De 
door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoes-
tisch rapport van Adviesbureau van der Boom, akoestisch onderzoek ten behoeve van kaasfabriek 
DOC. te Hoogeveen, 03-231, versie 25 mei 2006.  
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand 
waarbij de inrichting volledig gebruikmaakt van de vergunde capaciteit in de desbetreffende beoorde-
lingsperiode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte 
hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
- Gezoneerde industrieterreinen 
Het bedrijf DOC ligt op het gezoneerde industrieterrein "Zuivelfabriek DOC." in de gemeente  
Hoogeveen.  
De geluidszone is op 20 mei 1986 vastgesteld door burgemeester en wethouders van Hoogeveen en 
op 30 september 1986 door GS.  
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Omdat de totale gecumuleerde geluidsbelasting van alle op dit industrieterrein gelegen inrichtingen 
hoger was dan 55 dB(A) voor de gevels van woningen rond het industrieterrein, was er sprake van 
een zogenaamde saneringssituatie waarvoor GS in 1999 een saneringsprogramma hebben opge-
steld. Dit saneringsprogramma hebben wij aan de minister van VROM voorgelegd. De minister van 
VROM heeft het bedoelde saneringsprogramma vastgesteld bij besluit van 24 februari 1999, MBG 
98006637/270. en aangepast bij besluit van 31 augustus 2004, MBG 2004085222/270. De maximaal 
toelaatbare geluidsbelasting (MTG) op de gevel van Alteveerstraat 60 is komen te vervallen en de 
MTG op Alteveerstraat 58 is gewijzigd in 65 dB(A).  
 
In de zone is een aantal geluidgevoelige bestemmingen gelegen waarvoor op grond van het voor-
noemde saneringsprogramma door de minister van VROM een MTG-waarde is vastgesteld. Over-
eenkomstig de toetsing aan de zone moet tevens getoetst worden aan de vastgestelde MTG-
waarden. Aangezien het hier gaat om een solitaire inrichting behoeft er geen rekening te worden 
gehouden met cumulatie.  
 
Op de zonegrens mag de geluidsbelasting vanwege de onderhavige inrichting niet hoger zijn dan 
50 dB(A) en bij de woningen in de zone mag de geluidsbelasting op grond van het voornoemde  
saneringsprogramma niet hoger zijn dan de in het saneringsprogramma aangegeven MTG-waarden.  
 
In het akoestisch rapport, dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag, is de geluidimmissie zowel 
voor de dag-, avond- als nachtperiode aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vast-
gestelde zonebewakingspunten. Deze zijn zowel gelegen op de vastgestelde 50 dB(A)-contour als bij 
relevante woningen binnen de zone. 
 
Een overzicht van de maatregelen, die nodig zijn om aan de MTG waarden en de vastgestelde zone 
te kunnen voldoen, zijn aangegeven in tabel IV.4 van het akoestisch onderzoek. Hierin is vermeld dat 
een groot aantal maatregelen inmiddels zijn uitgevoerd. Om aan de gestelde MTG waarden te kun-
nen voldoen, zullen de gevels en het dak van de poedertoren van extra isolatie worden voorzien. 
Tevens zal gedempte ventilatie worden aangebracht. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, na aan-
passing van de voorgestelde maatregelen, de berekende geluidimmissie, past binnen de vastgestel-
de zone en de vastgestelde MTG’s.  
 
Maximaal geluidsniveau (LAmax) 
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het 
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het aanwezige equivalente 
niveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) 
in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voor-
waarden is het mogelijk ook van deze grenswaarden af te wijken of activiteiten uit te zonderen van 
de toetsing. De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening geeft hierbij aan dat de maxima-
le geluidniveaus in de dagperiode tot 75 dB(A), in de avond- en nachtperiode tot 65 dB(A) kunnen 
worden vergund. 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat er ten gevolge van het transport er overschrijdingen plaats-
vinden van de grenswaarden op een groot aantal beoordelingspunten. Om de maximale geluid-
niveaus te beperken is een aantal ingrijpende maatregelen voorgesteld. Alle maatregelen zijn door 
alle betrokken partijen op mogelijk- en onmogelijkheden beoordeeld. Als eerste zal de inrit nabij  
woning Alteveerstraat 58 worden verlegd, overeenkomstig tekening 6 van het akoestisch onderzoek. 
De maximale geluidniveaus zullen na uitvoering van deze maatregel teruggebracht worden van 
83 dB(A) naar 76 dB(A). Tevens leidt deze aanpassing tot een soepeler afwikkeling van het verkeer 
hetgeen veel optrekken en afremmen voorkomt. Extra maatregelen, bijvoorbeeld door het aanbren-
gen van schermen nabij de inrit, is niet wenselijk.  
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Tevens is gezocht naar oplossingen waarbij met aanpassingen van de interne route het maximale 
geluidniveau op de overige beoordelingspunten winst kan worden behaald. Uitgangspunt is daarbij 
dat de overschrijdingen als gevolg van bestaand recht niet worden betrokken in de toetsing. In de 
vigerende vergunning zijn namelijk de maximale geluidniveaus uitgesloten van toetsing. Uitgangs-
punt is de situatie ten tijde van de saneringssituatie. Daarbij is uitgegaan van 41 vrachtwagenbewe-
gingen in de dag-, 5 vrachtwagen bewegingen in de avond- en 8 vrachtwagenbewegingen in de 
nachtperiode. Deze activiteiten zijn vergund en zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van DOC. 
De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening geeft in paragraaf 5.8 aan dat wenselijk is de 
bestaande rechten te respecteren. Wij onderschrijven deze benadering. 
 
Voor de extra aangevraagde vrachtwagenbewegingen (32 in de dag-, 10 in de avond- en 4 in de 
nachtperiode) zijn vooral in de avond- en nachtperiode aanvullende maatregelen noodzakelijk. De 
vrachtwagens volgen een zo kort mogelijke route op het terrein overeenkomstig tekening 5 van het 
akoestisch onderzoek. Met deze maatregel zullen maximale geluidniveaus worden geminimaliseerd 
met name aan de noordwest kant van de inrichting. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat met deze 
maatregel er ten gevolge van de extra aangevraagde transportbewegingen er aan een grenswaarde 
van 65 dB(A) in de nacht periode kan worden voldaan.  
DOC heeft aangetoond dat verdere maatregelen ter vermindering van de maximale geluidniveaus op 
de beoordelingspunten redelijkerwijs niet mogelijk zijn.  
Wij achten de overschrijding van de grenswaarden, aanvaardbaar omdat er sprake is van feitelijke 
bestaande, reeds vergunde en noodzakelijke activiteiten en dat alle redelijkerwijs mogelijke tech-
nische en organisatorisch maatregelen zijn getroffen. De maximaal toegestane geluidsniveaus heb-
ben wij in een voorschrift vastgelegd. 
 
Tijdstip uit te voeren maatregelen 
DOC heeft aangegeven te starten met de maatregelen, zoals omschreven in paragraaf 4.3, nadat de 
ontwerpbeschikking ter inzage heeft gelegen en daarop geen zienswijzen zijn ingediend. Er zijn daar-
om voorschriften opgenomen voor het uitvoeren van de maatregelen en voorschriften na het uitvoe-
ren van de maatregelen.  
 
Indirecte hinder 
Onder indirecte hinder wordt verstaan de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbe-
wegingen van en naar de inrichting zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden.  
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt beoordeeld vol-
gens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoor-
deling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wm" d.d. 29 februari 1996. 
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag 
echter bij vergunningverlening Wet milieubeheer niet worden getoetst aan de in de circulaire ge-
noemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op 
een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist. De verkeersaantrekkende werking behoeft der-
halve niet te worden getoetst conform de jurisprudentie (onder andere dossiernummer E03.96.0-906) 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
 
Conclusies 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie  
milieuhygiënisch aanvaardbaar.  
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Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoor-
delingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de 
aanvraagde geluidsruimte met inachtneming van de in paragraaf 4.3 van het akoestisch onderzoek 
genoemde maatregelen. Tevens zijn voorschriften opgenomen voor de overgangsperiode . Dit is de 
periode waarin de maatregelen worden uitgevoerd.  
 
Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de 
geluidsproductie. Tevens worden aanvullende maatregelen getroffen om de hinderbeleving verder te 
beperken. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die voorzienin-
gen. 
 
Een overzicht van de beoordelingspunten/controlepunten is gegeven in tekening 3 van de bij de aan-
vraag behorend akoestisch onderzoek. 
 
Trilling 
Gezien de aard van de activiteiten en de huidige ervaringen bij de zuivelfabriek van DOC Kaas aan 
de Alteveerstraat is trillingshinder niet te verwachten. In de vergunning zijn voor het aspect trilling 
dan ook geen aanvullende voorschriften opgenomen. 
 
V.G. Bodem 
 
V.G.1. Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de NRB bedrijfsmatige activi-
teiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedrei-
gende activiteiten. 
 
De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke be-
drijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maat-
regelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af 
van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bo-
demrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord 
op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te 
maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden 
bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste 
voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de 
bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een ver-
waarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen 
te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden 
getroffen.  
Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatre-
gelen en vloeistofdichte of vloeistofkerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gereali-
seerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissie-
score van 1 - dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven - representeren de BBT. 
 
In sommige bestaande situaties is het realiseren van een verwaarloosbaar risico redelijkerwijs niet 
mogelijk. Als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, is het voldoende om een aanvaardbaar 
risico (bodemrisicocategorie A*) te realiseren in combinatie met risicobeperkend bodemonderzoek 
(monitoring) of geborgd bodemincidentenbeheer. Aanvaardbaar bodemrisico kan echter alleen geac-
cepteerd worden indien een verwaarloosbaar bodemrisico (sluit een belasting van de bodem vrijwel 
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uit) niet redelijk is. Bij aanvaardbaar bodemrisico wordt een mogelijke belasting van de bodem geac-
cepteerd mits deze belasting gesignaleerd wordt en geanticipeerd is op bodemherstel. 
 
V.G.2. De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem 
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd (bijlage 15). In dit document en de aanvraag 
zelf zijn van de bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan 
de hand van de NRB-systematiek. 
 
V.G.3. De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de 

bodem 
Uit het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument blijkt dat niet voor alle bodembedreigende 
locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. In de aanvraag en het Bedrijfsmilieuplan 
(periode 2005-2008) zijn maatregelen en voorzieningen genoemd die nodig zijn om te komen tot een 
verwaarloosbaar bodemrisico. De volgende maatregelen en voorzieningen zijn opgenomen: 
- voorzieningen en/of maatregelen bij de pompen voor olie, zoutzuur, natronloog en salpeter-

zuur; 
- inspectieprogramma voor de visuele inspecties; 
- chauffeurs van tankauto’s die bodembedreigende stoffen afleveren, moeten beschikken over 

materiaal om eventuele lekkages onmiddellijk op te ruimen; 
- verhoging van het bodembeschermingsniveau bij de opslag van natronloog en salpeterzuur; 
- lekbakken bij het vulpunt voor natronloog en salpeterzuur voorzien van afsluiters; 
- verbetering van instructie van medewerkers hoe gehandeld moet worden bij lekkages. 
 
V.G.4. Beoordeling en conclusie 
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in grote 
lijnen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat niet voor alle 
bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. In de aanvraag en het 
BEMP zijn de hiervoor vermelde voorzieningen en maatregelen opgenomen om zodoende wel een 
verwaarloosbaar bodemrisico te verkrijgen. Een aantal voorzieningen en maatregelen zijn al getrof-
fen en een aantal staan gepland voor 2006. In het BEMP is aangegeven dat er in 2008 een verwaar-
loosbaar risico op bodemverontreiniging bestaat. Met andere woorden, dat de te treffen maatregelen 
en voorzieningen zijn uitgevoerd. In de voorschriften van de vergunning is vastgelegd dat in 2008 
voor alle bodembedreigende locaties een verwaarloosbaar bodemrisico is behaald. In de voorschrif-
ten van deze vergunning is dit eveneens vastgelegd. Hiernaast zijn naar aanleiding van de bevindin-
gen uit de bodemrisicoanalyse in de voorschriften maatregelen opgenomen ten aanzien van het lo-
zen van regenwater uit de tankput van de loog- en zuuropslag op het riool.  
 
Ook zijn naar aanleiding van het bodemrisicodocument aanvullende voorschriften opgenomen ten 
aanzien van de controle en beheersmaatregelen bij incidenten en calamiteiten.  
 
In aanvulling op de locaties die zijn behandeld in het bodemrisicodocument en de aanvraag dient nog 
een toetsing aan de NRB uitgevoerd te worden voor de spoelplaats van tankauto’s. In de vergunning 
zijn hiervoor dan ook aanvullende voorschriften opgenomen.  
 
V.G.5. Bodembelastingonderzoek 
Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodem-
risico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodem-
belastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activi-
teiten en de aldaar gebruikte stoffen. 
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Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand 
aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de desbetreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar 
eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de desbetreffende activiteit.  
De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de 
beoordeling of ten gevolge van de desbetreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden 
en of bodemherstel nodig is. 
 
Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoeken uitgevoerd respectie-
velijk: 
- "Milieuvergunning en BSB op het terrein van DOC Hoogeveen: Dossiersonderzoek en  

onderzoeksstartegie"; 
- "Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Zuivelfabriek DOC te Hoogeveen".  
Beide onderzoeken met rapportnummers B1571-1 en B1571-2 en dezelfde datum van 20 juni 1994 
zijn uitgevoerd door Milfac BV en hebben ons geen aanleiding gegeven tot het stellen van nadere 
maatregelen of eisen. Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen 
en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat, is (in combinatie met de gestelde 
voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat 
de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd. De in juni 1994 uitgevoerde onderzoeken hante-
ren wij dan ook als referentiekader voor de beoordeling van de bodemkwaliteit. Dit is in de voorschrif-
ten van deze vergunning vastgelegd. 
 
Na beëindiging van de desbetreffende activiteit(en) dient de eindsituatie bodemkwaliteit te worden 
onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelas-
ting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. In de voorschriften van de vergunning is 
dit dan ook vastgelegd. De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16, sub c, 
van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrok-
ken. 
 
V.G.6. Financiële zekerheid 
Ter dekking van de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van bodembelasting c.q. het waar-
borgen van herstel van de bodemkwaliteit na gebleken bodembelasting en om te voorkomen dat de 
overheid of een derde met mogelijke herstelkosten wordt geconfronteerd omdat de veroorzaker niet 
in staat is het bodemherstel te bekostigen, wordt - gedurende de tijd dat bij bepaalde activiteiten bo-
demrisico niet verwaarloosbaar is, ingevolge het Besluit financiële zekerheidstelling (Staatsblad 150, 
4 april 2003; Staatsblad 71, 8 februari 2003) - een financiële zekerheid verlangd als garantie voor 
herstel van de bodemkwaliteit na gebleken bodembelasting.  
DOC Kaas valt niet onder die categorieën van bedrijven met bepaalde activiteiten waarvoor finan-
ciële zekerheidsstelling moet worden voorgeschreven. 
 
V.H. Afvalwater 
 
V.H.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater 
De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-
beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk 
riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Bescherming van de 
doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Reest en Wieden en 
het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, zijn aspecten die 
in de Wvo-beschikking betrokken dienen te worden.  
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Zoals uit de in de aanvraag overgelegde gegevens blijkt, wordt er vanuit de inrichting op het gemeen-
telijk riool geloosd. De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de 
lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen op het gemeentelijk riool, zullen leiden 
tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen.  
Een aandachtspunt bij de lozing van dergelijke waterstromen is ook de hydraulische capaciteit van 
het gemeentelijk vuilwaterriool. Gelet op de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische 
capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing. 
 
In de BREF "Koelsystemen" is aangegeven dat het gebruik van bronwater moet worden geminimali-
seerd en dient het bronwater niet gebruikt te worden voor eenmalige koeling. Uit het oogpunt van 
voedselveiligheid is dit voor DOC geen geschikt alternatief (zie ook beschrijving in bijlage 8 paragraaf 
2.1.4. van de aanvraag).  
DOC heeft diverse maatregelen getroffen om de hoeveelheid vrijkomend afvalwater te verminderen 
met een aantal deze maatregelen wordt tegelijkertijd het verbruik aan water verminderd. (zie ook 
paragraaf 9.2.4 van de aanvraag). Ons inziens wordt hiermee voor de inrichting BBT toegepast.  
 
VI. Energie 
 
V.I.1. Het kader voor het beoordelen van energie in de milieuvergunning 
 
- Meerjarenafspraak (MJA2) 
De inrichting wordt tot de middelgrote energiegebruikende industrie gerekend. Daaronder vallen alle 
bedrijven met een jaarlijks energiegebruik van ongeveer 0,05 PJ tot 0,5 PJ. Voor deze industrie zijn 
in het landelijk milieubeleid doelstellingen voor energiebesparing en vermindering van de CO2-
uitstoot vastgelegd in het Actieprogramma Energiebesparing en de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. 
De doelstellingen zijn gebaseerd op het idee dat de middelgrote energiegebruikende industrie, alle 
kosteneffectieve maatregelen treft waarbij het rendement ten minste 15% bedraagt (terugverdientijd 
tot en met 5 jaar).  
Dit is uitgewerkt in het convenant Meerjarenafspraak Energie-efficiency 2001-2012 (MJA2), dat op 
6 december 2001 is ondertekend door de ministers van EZ, LNV en VROM, het IPO, de VNG, diver-
se betrokken Brancheorganisaties en Productschappen. DOC Kaas is via een toetredingsbrief tot de 
MJA toegetreden.  
 
Wij zijn van mening dat een middelgroot energiegebruikend bedrijf, zoals dat van aanvraagster, de 
energie zuinig gebruikt, als het voldoet aan de voorwaarden van het MJA2-convenant en meer in het 
bijzonder als het bedrijf een volgens de artikelen in het convenant tot stand gekomen energiebespa-
ringplan, waarmee wij hebben ingestemd, uitvoert. 
 
Aanvraagster heeft haar inspanningen in het kader van het convenant vastgelegd in een Bedrijfs 
Energie en Milieu Plan (BEMP). Het BEMP hebben wij op 23 augustus 2005 ontvangen. Op het 
BEMP hebben wij op 11 januari 2006 positief beoordeeld. Senter Novem heeft het bedrijfsenergie-
plan ook getoetst. Uit het advies van Senter Novem d.d. 8 februari 2005 (kenmerk 
0533132/304/mj/EME/158007) blijkt dat het bedrijf voldoende ambitie heeft op het gebied van ener-
gie-efficiency. Zowel het BEMP als het advies van Senter Novem zijn in bijlage 9 bij de aanvraag 
gevoegd. In de voorschriften van deze vergunning is met betrekking tot het aspect Energie aangeslo-
ten bij de maatregelen die zijn opgenomen in het BEMP.  
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Emissiehandel 
Op 13 oktober 2003 is de Richtlijn nr. 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten vastgesteld. De richtlijn is vastgesteld naar aanleiding van het VN-
protocol van Kyoto. De richtlijn in broeikasgasemissierechten is op verschillende broeikasgassen van 
toepassing, maar geldt voorlopig alleen voor CO2-emissie (kooldioxide-emissie). De richtlijn is geïm-
plementeerd in de Wm en is per 1 januari 2005 in werking treden. 
 
Bedrijven hebben een keuzevrijheid of zij wel of niet willen deelnemen aan het systeem van handel in 
emissierechten. De vraag of een bedrijfstak wel of niet onder het systeem van handel in emissierech-
ten valt, wordt bepaald door de wettelijke regeling (artikel 16.1, tweede lid, van de  Wm in samen-
hang met de daarop gebaseerde AMvB). Bedrijven met installaties die onder hoofdstuk 16 van de 
Wm vallen, dienen over een emissievergunning te beschikken. De emissievergunning wordt verleend 
door de Nederlandse emissieautoriteit (Nea). Deelnemende bedrijven moeten sinds 1 januari 2005 
een emissievergunning hebben om CO2 te mogen emitteren. 
 
De richtlijn handel in broeikasgasemissierechten bevat een artikel (26) waarin een toevoeging aan 
het derde lid van artikel 9 van de IPPC-richtlijn is opgenomen. Hierin is onder andere bepaald dat 
lidstaten ervoor kunnen kiezen om geen voorschriften met betrekking tot energie-efficiency op te 
nemen in Wm-vergunningen. Voor nieuwe milieuvergunningen geldt dat, op grond van artikel 8.13, 
tweede lid, sub b, van de Wm, er aan een Wm-vergunning geen voorschriften worden verbonden ter 
bevordering van een zuinig gebruik van energie in de inrichting.  
 
DOC Kaas maakt gebruik van de emissiehandel en heeft op 1 januari 2005 een emissievergunning 
als bedoeld in artikel 16.5, eerste lid, van de Wm van de NEA gekregen.  
 
Gelet op het voorgaande concluderen wij dat de aanvraagster verplicht is tot deelname aan de han-
del in emissierechten voor CO2. Ingevolge artikel 8.13a, tweede lid, sub b, van de Wm worden er in 
deze vergunning géén voorschriften opgenomen ten aanzien van een zuinig gebruik van energie in 
de inrichting.  
 
Zoals in de vorenstaande alinea is beschreven, wordt er voor een inrichting die deelneemt aan emis-
siehandel geen voorschriften in de vergunning opgenomen ter bevordering van een zuinig gebruik 
van energie. Als de inrichting daarnaast onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn valt, is energie-
efficiënte wel onderdeel van de beoordeling van de milieuvergunning. In de BREF voedingsmiddelen 
en zuivel zijn energieconsumptiewaarden opgenomen voor de productie van melkpoeder. Uit de 
aanvraag (bijlage 9) blijkt dat ruim aan deze waarde wordt voldaan. Ook aan de overige aspecten 
benoemd in de BREF op het gebied van energie wordt voldaan, of zijn na onderzoek niet haalbaar 
gebleken. In bijlage 8 van de aanvraag paragraaf 2.1.4 wordt aangegeven waarom het voor DOC 
niet haalbaar is om: warmte terug te winnen uit koelapparatuur, en warmtepompen te gebruiken. Ook 
is na onderzoek gebleken dat het schoonhouden van het koelwatersysteem (verdampingscondesors 
en het ijswatersystemen) met desinfectiemiddelen om de aangroei van algen te voorkomen niet 
haalbaar is. Om energieverlies verder te voorkomen, is in de BREF aangegeven dat lekkage aan de 
condenspotten moet worden voorkomen dan wel snel moet worden geprepareerd. Bij DOC zijn de 
condenspotten zo geïnstalleerd dat de condens na de condenspot wordt afgevoerd naar de ketel-
voedingstank. Het energieverlies is hierdoor al geminimaliseerd (zie ook de beschrijving in bijlage 8 
van de aanvraag). Ten aanzien van het aspect Energie wordt door DOC voldaan aan BBT. 
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V.J. Afvalstoffen 
 
Toetsingskader  
De beoordeling van de aanvraag op dit aspect hebben wij gebaseerd op hetgeen daarover in het 
Landelijk afvalbeheerplan is opgenomen. Het afvalbeheerplan is het LAP 2002- 2012 (hierna aange-
duid als het LAP). Voorts hebben wij gebruikgemaakt van de BREF zuivelindustrie en de leidraad 
"Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning" (Den Haag, 1996 Infomil). 
 
Binnen de inrichting komen gevaarlijke afvalstoffen vrij zoals laboratoriumafval, tl-buizen, afgewerkt 
zwavelzuur, batterijen en oliehoudende afvalproducten. Daarnaast komen bedrijfsafvalstoffen vrij 
zoals: papier en karton, hout, metalen, glas en gemengd bedrijfsafval.  
 
Afvalpreventie 
Op grond van artikel 10.4 van de Wm is afvalpreventie een hoofddoelstelling van het afvalstoffenbe-
leid. Extern hergebruik of recycling van afval, maar ook nageschakelde "end of pipe"- technieken, 
zoals afvalwaterzuivering of luchtzuivering, vallen niet onder "preventie". 
 
Volgens de in de leidraad Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning beschreven stappenplan 
moet de omvang van de afvalstroom binnen DOC Kaas worden gekarakteriseerd als "redelijk". 
Dit betekent dat afvalpreventie een aandachtspunt kan zijn voor het bedrijf. Hiermee is nog niet ge-
zegd dat er daadwerkelijk preventiepotentieel binnen het bedrijf aanwezig is. Bij vergunningverlening 
kan verzocht worden een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren voor een of meerder preven-
tieopties.  
 
Het uitgangspunt dat in de BREF Voedingsmiddelen en zuivelindustrie met betrekking tot "the pro-
duction of waste" wordt gehanteerd is dat het bedrijf een beleid/programma dient te hebben waarbij 
uitgegaan wordt dat de productie van afval wordt voorkomen. In het BREF staat aangegeven dat zo’n 
programma committent van het management dient te hebben, dat er afvalpreventieopties moeten 
worden vastgesteld, dat het programma om afvalproductie te voorkomen moet worden geïmplemen-
teerd en dat de afvalstromen en het effect van de genomen maatregelen moeten worden gemoni-
toord. Doordat DOC Kaas in het kader van de intentieverklaring van de zuivelindustrie een BEMP 
heeft opgesteld, deelneemt aan het verpakkingsconvenant en een registratiesysteem heeft (Monta-
ge), kan gesteld worden dat aan de stand der techniek zoals beschreven in het BREF wordt voldaan. 
 
In de vergunningaanvraag is aangegeven dat er de afgelopen jaren verschillende preventiemaatre-
gelen op het gebied van afval zijn genomen. Verder heeft DOC zich met betrekking tot de verpak-
kingsproblematiek geconformeerd met het convenant "Verpakkingen II". Gelet op het voorstaande 
zijn er ten aanzien van afvalpreventie geen voorschriften aan de vergunning verbonden.  
 
Afvalscheiding 
Op grond van artikel 10.4 van de Wm is afvalscheiding ook een hoofddoelstellingen van het afvalstof-
fenbeleid. Met betrekking tot afvalscheiding is in het LAP als uitgangspunt opgenomen dat bedrijven, 
afhankelijk van het type afvalstroom voor zover dat redelijkerwijs van hen kan worden gevergd, ver-
plicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven.  
Paragraaf 14.4 van het LAP 2002-2012 schrijft voor aan het bevoegd gezag dat afvalscheiding in de 
vergunning moet worden voorgeschreven. De hoofdlijn voor afvalscheiding is dat als bij primaire 
ontdoeners drempelhoeveelheden van soorten afval (zie tabel 14.2 van het LAP) worden overschre-
den deze naar soort gescheiden moeten worden gehouden en gescheiden afgevoerd tenzij sprake is 
van een onevenredige belasting. 
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Onafhankelijk van de bedrijfssituatie dienen gevaarlijk afval, papier en karton, asbest en wit- en 
bruingoed (niet zijnde gevaarlijk afval ) altijd gescheiden te worden. 
 
Ook in de BREF Voedingsmiddelen en zuivelindustrie staat weergegeven dat de afvalstromen zoveel 
mogelijk moeten worden gescheiden dit om hergebruik te bevorderen en afval te voorkomen. 
 
Uit de aanvraag leiden wij af dat de verschillende afvalstromen binnen de inrichting gescheiden op-
geslagen en afgevoerd worden. Hiermee wordt voldaan aan de richtlijnen voor afvalscheiding door 
bedrijven zoals die zijn opgenomen in het LAP (tabel 14.2) en voldaan wordt aan de stand der tech-
niek zoals beschreven in de BREF. 
 
Afgifte van afvalstoffen 
In hoofdstuk 10 van de Wm wordt aangegeven dat het verboden is zich door afgifte aan een ander 
van afvalstoffen te ontdoen tenzij de afvalstoffen worden afgegeven aan een persoon die krachtens 
artikel 10.37, tweede lid, van de Wm bevoegd is de betrokken afvalstoffen in te zamelen. Hiermee 
wordt beoogd de afvalstoffenstroom te kunnen traceren. Tevens wordt op deze wijze gegarandeerd 
dat afvalstoffen op milieuverantwoorde wijze worden verwerkt dan wel vernietigd en wordt hiermee 
voorkomen dat afvalstoffen illegaal worden gestort, begraven dan wel geloosd. 
In artikel 10.38 van de Wm is vastgelegd dat de afgifte van afvalstoffen moet worden geregistreerd 
en dat de geregistreerde gegevens ten minste vijf jaar moeten worden bewaard. De voorschriften in 
hoofdstuk 10 van de Wm hebben een rechtstreekse werking. Derhalve zijn aan deze vergunning 
geen voorschriften ten aanzien van registratie en afgifte van afvalstoffen opgenomen. 
 
Opslag van afvalstoffen 
Op grond van artikel 11 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (BSSA) dient het 
bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afval-
stoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. In de voor-
schriften van deze vergunning is dan ook vastgelegd dat de vrijkomende afvalstoffen binnen een jaar 
afgevoerd dienen te worden. 
 
Mengen afvalstoffen 
Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ont-
staan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. 
Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter 
samengesteld worden verwerkt. 
Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (ver-
schillende ) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt men-
gen genoemd. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de 
vergunning. Dit is niet het geval bij DOC. 
 
Beoordeling 
Door de voorschriften die zijn verbonden aan deze vergunning is gewaarborgd dat afvalstoffen op de 
juiste wijze worden opgeslagen, afgegeven, gescheiden en de hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen 
zoveel mogelijk wordt beperkt. Tevens kan geconcludeerd worden dat ten aanzien van het aspect 
Afvalpreventie voldaan wordt aan de stand der techniek zoals deze is omschreven in de BREF en de 
informatiedocument Leidraad afval- en emissiepreventie in de milieuvergunningen. 
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V.K. Externe Veiligheid 
 
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico’s 
van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico’s die verbonden zijn 
aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Externe-veiligheidsrisico’s worden veroorzaakt 
door branden, explosies en het vrijkomen van toxische gassen op het bedrijfsterrein. 
 
Besluit externe veiligheid inrichtingen  
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna BEVI) is op 27 oktober 2004 van kracht geworden. 
Met dit besluit zijn de risiconormen (normen voor plaatsgebonden risico’s en groepsrisico) voor ex-
terne veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het BEVI 
stelt onder andere dat het aspect externe veiligheid moet worden betrokken bij vrijstelling, wijziging of 
vaststelling van bestemmingsplannen en bij vergunningen krachtens de Wm.  
 
DOC Kaas BA valt onder de werkingssfeer van het BEVI, op grond van artikel 2, eerste lid, onder g, 
"inrichtingen waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is meteen inhoud van meer dan 400 kg 
ammoniak". Binnen de inrichting heeft DOC Kaas BA een ammoniakkoelinstallatie met een inhoud 
van 2.518 kg ammoniak. Op grond van artikel 4, derde lid, dient het bevoegd gezag bij een beslissing 
op een aanvraag de grenswaarde uit het besluit in acht te nemen, indien de aangevraagde activitei-
ten nadelige gevolgen heeft op het plaatsgebonden risico. In de aanvraag is aangegeven dat de 
aangevraagde activiteiten ten opzichte van de huidige situatie geen nadelige gevolgen heeft op het 
plaatsgebonden risico. In de aanvraag zijn ook geen wijzigingen aan de ammoniakkoelinstallatie 
opgenomen anders dan al zijn vergund. In de aanvraag zijn alleen maatregelen opgenomen om te 
voldoen aan de normen. Bij de beslissing op deze aanvraag zijn de grenswaarden uit het besluit dan 
ook niet in acht genomen. In de aanvraag, bijlage 6, is wel een toetsing aan de veiligheidsnormen 
van het BEVI opgenomen. Uit deze toetsing blijkt dat met enkele aanpassingen aan de ammoniak-
koelinstallatie voldaan kan worden aan de veiligheidsnormen (10-6 grenswaarde). In 2010 moet aan 
de veiligheidsnormen (10-6 grenswaarde) worden voldaan. In de voorschriften van deze vergunning 
is opgenomen dat het bedrijf een plan van aanpak dient op te stellen waarin weergegeven is hoe en 
binnen welke termijn wordt voldaan aan de veiligheidsnorm. 
 
Wij onderscheiden voor DOC Kaas de volgende activiteiten als relevant voor de beoordeling van het 
aspect externe veiligheid: 
- algemeen (brand)gevaar 
- stofontploffingsgevaar 
- opslag van gasflessen 
- opslag van gevaarlijke stoffen in tanks met bijbehorende installaties 
- opslag van gevaarlijke stoffen in emballage 
- opslag olie in bovengrondse tanks met bijbehorend installaties  
- ammoniakkoelinstallatie 
- koelinstallaties met freon 
 
Algemeen (brand)gevaar 
DOC Kaas vermeld in de aanvraag dat er een bedrijfsnoodplan is opgesteld. Bij het opstellen van het 
bedrijfsnoodplan is de provincie betrokken. Het bedrijfsnoodplan geeft een beschrijving van denkbare 
incidenten en de effecten daarvan, de structuur van de noodorganisatie en de te nemen acties totdat 
de overheidsdiensten de calamiteitenbestrijding over kunnen nemen. Het bedrijfsnoodplan wordt 
actueel gehouden aan de hand van opmerkingen van de EHBO/BHV-organisatie. Bij de actualisering 
wordt tevens rekening gehouden met de interne doorlichtingen, ontwikkelingen in de wet- en regel-
geving. 
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Stofontploffingsgevaar 
In de inrichting worden poedervormige producten geproduceerd, getransporteerd en opgeslagen. 
Poedervormige producten kunnen onder bepaalde condities exploderen. Voorwaarden voor een ex-
plosie zijn de overschrijding van een bepaalde grenswaarde voor de concentratie van het stof, de 
aanwezigheid van zuurstof, omsluiting door een afgesloten ruimte en aanwezigheid van een ontste-
kingsbron.  
Huidige en toekomstige wijzigingen met betrekking tot locaties en activiteiten waar stofexplosies 
kunnen voordoen dienen conform de verplichte Europese richtlijnen ATEX 95 (richtlijn 94/9/EG) en 
ATEX 137, richtlijn 1999/92/EG) voor machineveiligheid en explosieveiligheid (vanaf 1 juli 2003 van 
kracht ) plaats te vinden. De richtlijnen zijn geïmplementeerd in respectievelijk het besluit Explosie-
gevaarlijk materieel en het Arbo-besluit. 
Belangrijkste maatregelen om explosies te voorkomen, zijn het voorkomen en verwijderen van stof-
ophoping en voorkomen van ontstekingsbronnen. Met betrekking tot dit gevaarsaspect heeft DOC 
een gevarenzone-indeling laten opstellen. De gevarenzone-indeling is opgesteld conform de Neder-
landse Praktijkrichtlijn NPR 7910-2 (overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet). In de aanvraag 
is aangegeven dat de maatregelen die volgen uit de gevarenzone-indeling zijn opgenomen in het 
BEMP 2005-2008. In aanvulling hierop zijn voorschriften met betrekking tot het voorkomen van stof-
explosiegevaar opgenomen in de voorschriften van de vergunning.  
 
Ten behoeve van de veiligheid staat in de BREF "Op- en overslag bulkgoederen" vermeld dat de 
opslag van organische stoffen dient plaats te vinden in explosieresidentiesilo’s. In bijlage 8 van de 
aanvraag, paragraaf 2.1.4, wordt aangegeven hoe DOC voldoet aan het niveau van veiligheidsbe-
heersing zoals bedoeld wordt in het BREF. 
 
Opslag gasflessen 
Binnen de inrichting worden gasflessen opgeslagen. In het totaal zullen er maximaal tien gasflessen 
aanwezig zijn. De gasflessen zijn gevuld met argon, formeer en/of propaan. De gasflessen betreffen 
goedgekeurde cilinders, die buiten zijn opgesteld. De hoeveelheid gas in opslag in de gasflessen 
bedraagt minder dan 115 liter, de voorschriften van uit hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 15 "Opslag 
van verpakte gevaarlijke stoffen opslag" zijn dan ook niet van toepassing op de gasopslag. Om de 
veiligheid te waarborgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen met betrekking tot het ge-
bruik en de opslag van de gasflessen. Bij het opstellen van de voorschriften is gebruikgemaakt van 
de (algemene) voorschriften zoals genoemd in hoofdstuk 6 van de PGS 15.  
 
Opslag van gevaarlijke stoffen in tanks met bijbehorende installaties 
Reinigingsmiddelen (loog en zuur) 
Ten behoeve van de hygiëne en de kwaliteit van de producten is regelmatig reinigen van alle appara-
tuur noodzakelijk. Bij het reinigen met behulp van CIP-installatie (Cleaning In Place) wordt gebruik-
gemaakt van loog (natronhydroloog) en zuur (salpeterzuur). De opslag van deze chemicaliën vindt 
plaats in bovengrondse rvs-tanks. De tanks zijn geplaatst in een gedeeltelijk verdiepte betonnen lek-
bak met een gecombineerd compartiment voor loog en zuur. De voorschriften en de boordeling van 
de bodembeschermende maatregelen ten aanzien van deze opslag zijn weergegeven bij het onder-
deel bodem van deze vergunning. De opslag van gevaarlijke stoffen kan leiden tot calamiteiten die 
onder andere bodemverontreiniging tot gevolg kunnen hebben. In deze vergunning zijn daarom 
voorschriften opgenomen om de gevolgen van lekkages en calamiteiten als gevolg van gevaarlijke 
stoffen in tanks te voorkomen dan wel te beperken. 
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Grondstoffen (zoutzuur en pekel)  
Bij het pekelen van de kaas wordt zuur (zoutzuur) aan het pekelbad toegevoegd. Het zoutzuur is 
opgeslagen in de bovengrondse dubbelwandige PP-tank en de pekel is opgeslagen in een rvs- en 
een polyestertank. De voorschriften en de boordeling van de bodembeschermende maatregelen ten 
aanzien van deze opslag zijn weergegeven bij het onderdeel Bodem van deze vergunning. De op-
slag van gevaarlijke stoffen kan leiden tot calamiteiten die onder andere bodemverontreiniging tot 
gevolg kunnen hebben. In deze vergunning zijn daarom voorschriften opgenomen om de gevolgen 
van lekkages en calamiteiten als gevolg van gevaarlijke stoffen in tanks te voorkomen dan wel te 
beperken. 
 
Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage 
Ten behoeve van het productieproces worden gevaarlijke stoffen gebruikt en opgeslagen. De ge-
vaarlijke stoffen staan opgeslagen in het magazijn, een aparte ruimte bij de melkontvangst en een 
speciale hiervoor ingerichte buitenopslag. 
De stoffen die staan opgesteld in de opslagruimten in het magazijn en in de ruimte bij de melkont-
vangst behoren tot ADR-klasse 8. De stoffen die staan opgeslagen in de buitenopslag behoren tot de 
ADR-klasse 5.1. 
Op de opslag van bovengenoemde gevaarlijke stoffen (ADR-klasse 8 en 5.1) is de PGS 15-richtlijn 
"Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen opslag" van toepassing indien de bijbehorende drempel-
waarde wordt overschreden. De desbetreffende opslagen hebben stoffen opgeslagen boven de 
drempelwaarde waardoor de PGS 15-richtlijn "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen opslag" van 
toepassing is. Omdat de opslagen minder dan 10 ton aan stoffen bevatten, kan er worden volstaan 
met de basisvoorzieningen zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de PGS 15. In de voorschriften van 
deze vergunning is dit vastgelegd.  
 
In de BREF "Op- en overslag van bulkgoederen" staan vijf stappen vermeld waarmee voor de opslag 
van verpakte gevaarlijke stoffen de risico’s kunnen worden beheerst. In bijlage 8, paragraaf 2.1.4, 
staat weergegeven dat DOC Kaas niet één op één voldoet aan deze vijf stappen. Echter, met het 
reeds aanwezige zorgsysteem bij DOC en de voorschriften zoals opgenomen in deze vergunning 
wordt een vergelijkbare risicobeheersing bereikt. 
 
Opslag olie in bovengrondse tanks met bijbehorende installaties 
Op de locatie zijn een tweetal bovengrondse olietanks aanwezig voor de opslag van verse en afge-
werkte olie. De opslag van olie kan bij calamiteiten, lekkage en morsingen leiden tot onder andere 
bodemverontreiniging. In deze vergunning zijn dan ook voorschriften (zie paragraaf 10.6) opgeno-
men die met name betrekking hebben op het gebruik en onderhoud van de tanks.  
 
Ammoniakkoelinstallatie 
Voor de koeling van het product wordt gebruikgemaakt van een koelwatercircuit met een temperatuur 
van 2ºC. Voor de koeling van het koelwatercircuit maakt DOC Kaas gebruik van een ammoniak- 
koelinstallatie.  
 
Van belang is dat de ammoniakkoelinstallatie zo min mogelijk risico vormt voor de omgeving. Bij 
lekkage kunnen zodanige hoeveelheden ammoniak vrijkomen, dat beïnvloeding van de (woon)om-
geving kan optreden. De ammoniakinstallatie heeft een inhoud van 2.518 kg. Op deze koelinstallatie 
is de PGS 13 "Ammoniak, Toepassing als koudemiddel voor koelinstallatie en warmtepompen" van 
toepassing. 
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De koelinstallatie wordt conform hoofdstuk 2 van de PGS 13 (voorheen CPR 13-22) als volgt geclas-
sificeerd.  
Verblijfsruimte klasse C, zijnde een ruimte waar uitsluitend geautoriseerde personen toegang hebben 
die op de hoogte zijn van de algemene en speciale veiligheidsmaatregelen van het bedrijf.  
Opstelling klasse b, waarbij het hogedrukgedeelte, met uitzondering van een luchtgekoelde of ver-
dampingscondensor staat opgesteld in een machinekamer die voldoet aan de gestelde eisen. 
De installatie is geclassificeerd als het type IS (een indirect eenzijdig gesloten systeem). 
 
In maart 2002 is de installatie door het Stoomwezen geïnspecteerd, om te beoordelen of de installa-
tie voldoet aan de CPR 13-2 (momenteel PGS 13). Uit deze inspectie blijkt dat de installatie nog niet 
geheel voldoet aan de PGS 13. Om te voldoen aan de richtlijn zijn nog een aantal maatregelen no-
dig. In de aanvraag zijn deze maatregelen en de planning van uitvoering opgenomen. Om er zeker 
van te zijn dat de maatregelen getroffen worden, is in de voorschriften van deze vergunning opge-
nomen dat de maatregelen moeten zijn uitgevoerd zodra de vergunning van kracht is. Tevens is in 
de voorschriften opgenomen dat de ammoniakkoelinstallatie moet voldoen aan voorschriften opge-
nomen in de PGS 13.  
 
Koelinstallaties met freon 
Voor de luchtconditionering van de kaaspakhuizen en enkele ruimten waarin temperatuurbeheersing 
gewenst is, worden koelinstallaties gebruikt die gevuld zijn met freon. In de stukken bij de aanvraag 
staat aangegeven dat DOC zal onderzoeken welke koelinstallaties waarin HCFK’s worden toegepast 
voor 1 januari 2012 buiten gebruik kunnen worden gesteld. Binnen de Europese Unie is voor koel-
systemen en warmtepompen de NEN 378 van toepassing. De Nederlandse vertaling is verschenen 
als NEN-EN 378, Koelsystemen en Warmtepompen-, Veiligheids- en Milieueisen. In deze norm zijn 
voorschriften opgenomen met betrekking tot onder andere de bediening, onderhoud, reparatie e.d. 
De norm is van toepassing op elk systeem voor machinale opwekking van koude. In de voorschriften 
van de vergunning is dan ook voorgeschreven dat aan deze norm moet worden voldaan. 
 
Besluit drukapparatuur 
Op de aanwezige stoomketels en appendages waarin een overdruk heerst van meer dan 0,5 bar is 
het Besluit drukapparatuur van toepassing. Dit besluit bevat eisen aan de uitvoering, keuring en on-
derhoud van de desbetreffende drukhoudende bedrijfsonderdelen. De Arbeidsinspectie is voor de 
controle op de naleving van de voorschriften van het Besluit drukapparatuur bevoegd gezag. Doordat 
de installaties vallen onder het besluit is de noodzaak tot het opnemen van keuringsverplichtingen in 
de milieuvergunning niet meer aanwezig. 
 
V.L. Milieuzorg 
 
Uit de aanvraag blijkt dat DOC beschikt over een milieuzorgsysteem van met elkaar samenhangende 
technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor 
het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te 
verminderen, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert. In het BREF zijn 
eisen gesteld aan het vaststellen en plannen van benodigde procedures in het kader van het milieu-
zorgsysteem. Ondanks dat het milieuzorgsysteem van DOC niet is gecertificeerd conform de NEN-
EN-ISO 14001, wordt ons inziens, zeker met de voorschiften zoals opgenomen in de onderhavige 
vergunning, voldaan aan de eisen die gesteld worden in de BREF "Voedingsmiddelen en zuivel".  
 

                                                      
2 De CPR-richtlijnen zijn omgezet naar de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). De PGS -3 is ongewijzigd ten opzichte 
 van de CPR-13-2. 
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V.M. Toekomstige ontwikkelingen 
 
Omgeving 
In de directe omgeving van de inrichting zijn geen ontwikkelingen aan te geven waarmee bij het op-
stellen van deze beschikking rekening gehouden dient te worden. 
 
Inrichting 
DOC Kaas heeft besloten om een geheel nieuwe zuivelfabriek te bouwen op het Zuivelpark Buiten-
vaart II te Hoogeveen. Hierdoor kan naast een productieverhoging ook de efficiency van het produc-
tieproces worden vergroot. De nieuwbouw op het Zuivelpark wordt gefaseerd gerealiseerd, de eerste 
fase is reeds gerealiseerd. In 2016 zullen alle activiteiten plaatsvinden op het Zuivelpark en zal de 
locatie aan de Alteveerstraat gesloten zijn.  
 
V.N. Nazorg 
 
Op grond van het bepaalde in artikel 8.16 van de Wm kunnen wij bepalen dat door ons aangewezen 
voorschriften gedurende een door ons te bepalen termijn nog van kracht blijven nadat de vergunning 
haar geldigheid heeft verloren. Om er voor te zorgen dat DOC Kaas de locatie op een ordelijke en 
nette manier achterlaat en DOC Kaas hier na het verstrijken van de vergunning nog aan te kunnen 
houden, is voor ons aanleiding de voorschriften met betrekking tot de nazorg gedurende twee jaar 
nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht te laten zijn. 
 
V.O. Ongewone voorvallen met milieuschadelijke effecten 
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van 
zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, 
dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Op deze 
ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wm ("Maatregelen in bijzondere omstandigheden") van 
toepassing. Artikel 17.1 van dit hoofdstuk verplicht de vergunninghouder om van een ongewoon 
voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk melding te maken. Verder moet onmiddellijk de nodige 
maatregelen worden genomen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of onge-
daan te maken. Artikel 17.2, tweede lid, van de Wm geeft aan welke gegevens met betrekking tot het 
voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de 
meldingen aan de provincie Drenthe in ieder geval dienen te geschieden via telefoonnummer (0592) 
36 55 55 of de milieuklachtenlijn (0592) 36 53 03 en bij voorkeur dienen te worden bevestigd per 
telefax onder nummer (0592) 36 57 77. 
 
 
VI. CONCLUSIE 
 
Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun 
onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische lig-
ging van de inrichting. Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-
vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergun-
ning. 
 
 
VII. TERMIJN WAARVOOR DE WM-VERGUNNING WORDT VERLEEND 
 
Conform de aanvraag wordt de Wm-vergunning verleend tot 1 januari 2016. 
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Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. de door DOC Kaas, gelegen aan de Alteveerstraat 70 te Hoogeveen, aangevraagde vergun-

ning als bedoeld in artikel 8.4 eerste lid, van de Wm te verlenen tot 1 januari 2016 voor de 
verwerking van 600 miljoen liter rauwe melk per jaar tot halffabrikaten en eindproducten; 

 
II. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag inclusief aanvullingen d.d. 7 juni 

2006 en aanvullingen d.d. 7 september 2006 deel uitmaken van dit besluit behoudens:  
 - de samenvatting 
 - bijlagen 1 tot en met 2, bijlage 3, tekeningen 1 en 2  
 - bijlage 4 
 - bijlage 5, beoordeling PGS 15, gaswasser 
 - bijlage 6 
 - bijlage 11, informatie emissiehandel 
 - bijlagen 13 tot en met 19 
 voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen; 
 
III. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbeho-

rende voorschriften zijn opgenomen; 
 
IV. te bepalen dat voorschrift 15.1.2 (nazorg) en voorschrift 5.8.2 (eindonderzoek bodem) gedu-

rende twee jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijft. 
 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze, 
 
 
 
 
mevrouw M.P. Hall, 
hoofd van de Productgroep Milieubeheer  
 
Bijlage(n): 
tk/coll. 
 
Het origineel van dit besluit wordt verzonden aan DOC Kaas BA, t.a.v. de heer L.W. Faber,  
Postbus 11, 7900 AA Hoogeveen 
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Een afschrift ervan aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen, Postbus 20000,  

7900 PA Hoogeveen 
- de hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad 
- de inspecteur van de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden, Postbus 120, 7940 AC Meppel 
- de heer H. Breedveld, Alteveerstraat 58, 7907 AB Hoogeveen 


