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Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor DOC Kaas BA

Buitenvaart 4001 te Hoogeveen

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO VOOR DOC

KAAS BA, BUITENVAART 4OO1 TE HOOGEVEEN

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Ondenalerp
Gedeputeerde staten hebben op 30 januari 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ont-
vangen van DOC Kaas BA te Hoogeveen. Het betreft het plaatsen van twee melktanken op de

bestaande tankenklip aan de noordzijde van het bedrijf. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting
gelegen aan Buitenvaart 4001 te Hoogeveen (kadastraal bekend sectie D, nummer 5696,

Hoogeveen). De aanvraag met bijlagen is geregistreerd onder nummer 2012000827. Het betreft een

meervoudige aanvraag en concreet wordt verzocht om:
- een vergunning ex. artikel 2.1,lid 1, onder a (bouw)

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

Besluit
Gedeputeerde staten besluiten, gelet op de ovenruegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en

gelet op artikel 2.1 en 2.1O van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bouwwerk (voor het plaatsen van

twee melktanken op een bestaande tankplaat op het perceel Buitenvaart 4001, 7905 TC Hooge-

veen, kadastraal bekend sectie D, nummer 5696);

de vergunning te verlenen voor onbepaalde tüd;

dat de aanvraag en de daarbij horende bescheiden deel uit te maken van de vergunning. Bij dit
besluit behoren de volgende documenten:
- Aanvraagformulier, d.d. 30 januari 2012, onlvangen 30 januari 2012, kenmerk gemeente

12.0007079
- Tekening Viro, plattegrond begane grond, nummer 15AP-200, d.d. 12 december 2001,

ontvangen 30 januari 2012, kenmerk gemeente 12.0007086
- Tekening Viro, Noord- en westgevel, nummer 15AA-010, d.d. 15 augustus 2003, ontvangen

30 januari 2012, kenmerk gemeente 12.0007O92
- Document DOC, informatie milieudeel referentie 120130 LFA aanv. Milieudeel aanvraag

melktanken BGA.docx, d.d. 30 januari 2012, ontvangen 30 januari 2012,kenmerk gemeente

12.0007093
- Akoestisch_effec!_roenryerken_Rdc-AdB, d.d.21juli 2011, ontvangen 30 januari 2012

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

Gedeputeerde staten voornoemd,
namens dezen,

I,
1

drs. R
manager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

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

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122,9400 AC Assen. De bezwaarter-
mijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het desbetreffende besluit. Een bezwaar-
schrift moet in elk geval bevatten:
- de naam en het adres van de indiener
- de dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- inclusief datum en nummer van het genomen besluit de gronden (redenen) van het bezwaar.

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen, of als het bezwaarschrift niet binnen de gestelde
termijn is ingediend, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekend dat het be-
stuursorgaan niet inhoudelijk op uw argumenten in hoeft te gaan. Een onafhankelijke commissie zal
uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan
het college van GS. Het college beslist op uw bezwaarschrift.

Verzending
Het origineel van dit besluit wordt gezonden aan DOC Kaas BA, t.a.v. de heer L. Faber, Postbus 11,

7900 AA Hoogeveen.

Een afschrift wordt gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen,
Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen.
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1. VOORSCHRIFTEN

1.1. Voorschriften behorend blj het bouwen van een bouwwerk
Deze vergunning is gekoppeld aan de volgende voonruaarden :

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

1.1.1 .

1.1.2. U dient bij de uitvoering rekenfng te houden met de voorsehriften uit de gemeentelijke bouw-
verordening, zoals is aangegeven in de bijlage 1 'Aandachtspunten uitvoeren activiteit bou-
wen'.
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2. PROCEDURELE ASPECTEN

2.1. Gegevens aanvrager
Op 30 januari 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:
DOC Kaas b.a.

Buitenvaart 4001

7905 TC Hoogeveen.

2.2. Projectbeschrijving
DOC Kaas b.a heeft het voornemen op de locatie aan de Buitenvaart 4001 twee melktanken te plaat-
sen op de bestaande tankenklip aan de noordzijde van het bedrijf.

2.3. Huidige vergunningsituatie
Op 23 mei 2011 kenmerk MO1201100432520 hebben wij aan DOC Kaas b.a een revisievergunning
ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), verleend voor een inrichting voor de locatie aan de Buitenvaart
4001 te Hoogeveen. Met het in werking treden van de Wabo op 1 oktober 2010 zijn de milieuvergun-
ningen van DOC Kaas b.a. van rechtswege een omgevingsvergunníng geworden.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op
de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de veranderingen
zich daartegen verzetten.

2.4. Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omge-
vingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk
voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke
leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en
brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbon-
den voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.5. Procedure (regulier) en zienswijze
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf
3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven
in het huis- aan -huisblad de Hoogeveense Courant.

2.6. Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen
ln de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrok-
kenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26Wabo, alsmede de artikelen
6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Hoogeveen gezonden.

De gemeente Hoogeveen heeft advies uitgebracht. Het advies is bij ons binnengekomen op 21fe-
bruari 2012. Het advies is in het onderhavige besluit opgenomen.
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3. OVERWEGINGEN

3.1. Ovennregingen met betrekking tot het slopen en bouwen van een bouwwerk
3.1.1. lnleiding
DOC Kaas b.a. is voornemens twee melktanken te plaatsen op de bestaande tankenklip aan de
noordzijde van het bedrijf. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan Buitenvaart
4001 te Hoogeveen (kadastraal bekend sectie D, nummer 5696, Hoogeveen).
De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een bouwwerk als bedoeld oom artikel 2.1,lid 1, sub
cr,

3.1.2. Beoordelingaanvraag
De aanvraag is in overeenstemming met het geldend bestemmingsplan 'Buitenvaart ll'. Het bouwplan
is getoetst aan de welstandsnota. De welstandscommissie heeft op 14 februari 2012 positief geadvi-
seerd, dit advies nemen wij over. Het is voldoende aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan het
bouwbesluit. De overige weigeringsgronden doen zich eveneens niet voor.

3.1.3. Bijbehorendedocumenten
Bij dit besluit behoren de volgende documenten , deze documenten zijn bij ons ingeboekt onder num-
mer 2012000827.
. Aanvraagformulier, d.d. 30-01-2012, ontvangen 30 januari 2012,kenmerk gemeente12.0007079;
. Tekening Viro, plattegrond begane grond, nummer 15AP-200, d.d.12-12-2001, ontvangen 30 ja-

nuari 2012, kenmerk gemeente I 2.0007086;
o Tekening Viro, Noord- en west gevel, nummer 15AA-010, d.d. 15-08-2003, ontvangen 30 januari

201 2, kenmerk gem een te 1 2.0007 O92;

o Document DOC, informatie milieudeel ref .120130 LFA aanv. Milieudeel aanvraag
melktanken BGA.docx, d.d.30-01-2012, ontvangen 30 januari 2012, Kenmerk gemeente
12.0007093.

o Akoestisch_effect_roen¡¡erken_Rdc-AdB, d.d. 21 juli 201 1 , ontvangen 30 januari 2012,

3.2. Overwegingen met betrekking tot het milieu
3.2.1. lnleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk
als bedoeld in artikel 2.1,líd 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 hel milieu-
hygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of
mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1,lid 1 aanhef en onder e Wabo. De verandering leidt niet tot
andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning
is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als be-
doeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere in-
richting of ander mijnbouwwerk dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

3.2.2. Toetsing milieuneutraal of-vriendelijke verandering
De Wabo bepaalt in artikel 2.14,|id 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of mi-
lieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10,
lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realise-
ring van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de gelden-
de vergunning zijn toegestaan;
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2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
en

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

Ad 1)

De verandering van de inrichting zal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu
dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Alleen het milieurelevante aspect geluid is be-
oordeeld.

Geluid
De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein "Buitenvaart". Op grond van de Wet ge-
luidhinder is rondom dit industrieterrein een geluidszone vastgesteld. lngevolge artikel 8.8 van Wet mi-
lieubeheer dient bij de beoordeling van de door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus de zone in
acht te worden genomen en moet de benodigde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden
ter plaatse van de binnen de zone gelegen woningen. De inrichting moet op een zodanige wijze ge-
luidruimte vergund krijgen dat de zone en de betreffende grenswaarden niet wordt overschreden.

Met inachtneming van het voorgaande zijn in de vigerende vergunning geluidsvoorschriften gesteld.
De aangevraagde verandering zijnde het plaatsen van 2 melk tanken op de bestaande tanken klip zijn
van zodanige aard, dat zij geen toename van de geluidsbelasting vanwege de inrichting tot gevolg zul-
len hebben. De roerwerken zullen geluidarm worden uitgevoerd waarbij het geluidvermogen van deze
roen¡verken niet meer zullen bedragen dan L*r 78 dB(A). Voor de gewijzigde situatie geldt, dat de re-
presentatieve bedrijfssituatie niet veranderen zal. Wij zijn daarom van mening, dat de gevraagde acti-
viteiten zowel met betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, als met betrekking tot de
maximale geluidniveaus, binnen de aan inrichtinghoudster verleende geluidruimte plaats kan vinden.
Aangezien de verandering geen gevolgen heeft voor de geluidemissie van de inrichting, gelden de ge-
luidsvoorschriften zoals verbonden aan de vigerende vergunning van 23 mei 201 1 , kenmerk
MO12011004325 voor de gehele inrichting inclusief deze verandering.

Ad 2)

De verandering van de inrichting zijnde het bijplaatsen van twee melktanken leidt niet tot een andere
inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Ad 3)

Het bij plaatsen van twee melk tanken is ook geen m.e.r. plichtige activiteit.

3.3. Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bij plaatsen van twee melktanken op de be-
staande tankenklip en de daarbij horende milieuneutrale wijziging zijn er geen redenen om de omge-
vingsvergunning te weigeren.
ln deze beschikking zijn de voor deze activiteiten relevante voorschriften opgenomen.
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BIJLAGE I : AANDACHTSPUNTEN UITVOERING ACTIVITE¡T (VER)BOUWEN


