
 
 

 
 
 
Assen, 23 mei 2011 
Ons kenmerk MO/2011004325 
Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DOC Kaas BV, locatie Zuivelpark te 
Hoogeveen
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM DOC KAAS BA, 
LOCATIE ZUIVELPARK TE HOOGEVEEN 
 

1 FEITEN 
 
1.1. Onderwerp aanvraag 
Op 30 september 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen ingevolge de Wet milieubeheer (verder: 
Wm) van DOC Kaas BA (verder DOC Kaas) vergunning op grond van de Wm artikel 8.4, eerste lid 
voor de inrichting DOC Kaas te Hoogeveen. Het betreft een inrichting voor het verwerken van rauwe 
melk tot kaas, weicondens- en poeder, room en melk. 
 
1.2. Locatie inrichting 
De inrichting is gelegen op het bedrijventerrein Buitenvaart II te Hoogeveen. Het bedrijventerrein is 
gezoneerd. De inrichting ligt aan de Buitenvaart 4001 te Hoogeveen kadastraal bekend gemeente 
Hoogeveen, sectie D, nummers 5694, 5695, 5696 en 5697. De afstand tot de meest nabijgelegen  
woning is circa 300 meter. 
 
1.3. Bestemmingsplan 
Het bedrijfsterrein is gesitueerd in het noordelijk blok van bestemmingsplan Buitenvaart II/Riegmeer. 
Het bestemmingsplan is op 10 oktober 2006 goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Drenthe. 
Na partiële herziening in november 2008 is het bestemmingsplan na uitspraak van de Raad van State 
op 14 december 2009 definitief goedgekeurd.  
 
De aangevraagde activiteiten passen binnen het vigerende bestemmingsplan. 
 
1.4. Vergunningsituatie 
De volgende vergunningen en/of meldingen zijn eerder in het kader van de Wm aan de inrichting ver-
leend:  
 

Soort vergunning Omschrijving  Datum Kenmerk 

Oprichtingsvergunning Gehele inrichting 5 november 2001 MB/A5/200108250 

Melding locatiewijziging 
WKK 

Locatiewijziging WKK 14 maart 2003 10 MB/A6/2003002191 

Melding CLO2 installatie Installeren CLO2 installatie 23 juni 2008 DO/2008007628 

Verandering vergunning 
AWZI 

Plaatsen voorzuivering 29 juli 2009 DO/2009009984 
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De aangevraagde revisievergunning vervangt met inwerkingtreding de vorengenoemde vergun-
ning(en)/melding(en). Deze vervallen op het moment dat de revisievergunning onherroepelijk wordt en 
in werking is getreden. 
 
In het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) zijn de onderstaande vergunningen 
verleend. 
 

Soort vergunning Omschrijving  Datum Kenmerk 

Oprichtingsvergunning Lozing afvalwater 14 november 2001 01-09 

Wijzigingsvergunning Plaatsen voorzuivering 29 juli 2009 09-02 

 
Met de inwerkingtreding van de Waterwet vallen de indirecte lozingen uit de bovenstaande Wvo ver-
gunningen onder de Wet milieubeheer.  
 

2 PROCEDUREEL 
 
2.1. Bevoegd gezag 
Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (hierna: Ivb) behorende bij Wm, valt de 
inrichting onder meer onder de categorieën 1.3, lid a en 9.3, lid a, b, c uit het Ivb. Op grond hiervan 
zijn wij bevoegd gezag. 
 
2.2. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) 
Uit artikel 8.1, eerste lid van de Wm volgt dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is als be-
doeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-
installatie, ook wel IPPC richtlijn genoemd), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. 
 
DOC Kaas valt onder de IPPC-richtlijn (categorie 6.4b en categorie 6.4c). Het Activiteitenbesluit is dan 
ook niet van toepassing.  
 
2.3. Voorbereidingsprocedure 
Voor de behandeling van de aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing. 
 
2.4. M.e.r.-(beoordelings)plicht 
Het vervaardigen van consumptiemelk, consumptiemelkproducten, geëvaporiseerde melk of  
geëaporiseerde melkproducten valt onder de categorie 36 van de D-lijst van het Besluit m.e.r. Dat wil 
zeggen dat als aangevraagde activiteit valt binnen de criteria zoals vermeld in deze categorie wij moe-
ten beoordelen of er een MER moet worden gemaakt. Er is sprake van een m.e.r.-beoordeling als het 
gaat over een oprichting, wijziging of uitbreiding van de inrichting en de activiteit betrekking heeft op 
een productiecapaciteit van 30.000 ton per jaar. 
 
Zoals uit de aanvraag blijkt is er geen sprake van oprichting, uitbreiding en wijziging van de inrichting. 
De capaciteit van de installaties verandert niet ten opzicht van de vigerende vergunning. 
 
2.5. Waterwet 
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een watervergunning ingediend, aange-
zien het waterschap heeft aangegeven dat een (wijziging van de) watervergunning niet nodig is. 
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Op grond van artikel 8.31 heeft het waterschap Reest en Wieden ons op 9 maart 2011 schriftelijk ge-
adviseerd. Voor de inhoud hiervan verwijzen wij naar de paragraaf over afvalwater. 
 
2.6. Aanvullende gegevens 
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 26 november 
2010 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Het betreft hier onder andere gege-
vens met betrekking tot het pekelbassin, de ammoniakopslag en de zuivering van het afvalwater.  
Deze gegevens hebben wij op 19 januari 2011 ontvangen. 
 
Op 28 februari 2011 is de vergunningaanvraag door DOC Kaas aangevuld met het plaatsen van een 
derde koeltoren op de poederfabriek. Deze aanvullende gegevens zijn door ons beoordeeld en mee-
genomen in dit besluit.  
 
De termijn voor het nemen van het besluit wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aange-
vuld of de door ons gestelde termijn voor aanvulling ongebruikt is verstreken (artikel 4:15 van de 
Awb). In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 54 aantal dagen. 
 
2.7. Toezending 
De aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn toegezonden aan de volgende adviseurs en betrokken 
bestuursorganen: 
- het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen te Hoogeveen 
- de VROM-inspectie, Regio Noord te Groningen 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden te Meppel 
- de Hulpverleningsdienst Drenthe te Assen 
 
Onder hoofdstuk 15 wordt het binnengekomen advies inhoudelijk behandeld. 
 
2.8. Terinzagelegging 
Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wm en afdeling 3.4 van de Awb heeft de aanvraag met de 
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen. 
 

3 BELEIDSKADER 
 

3.1. Algemeen 
Bij vergunningverlening in het kader van de Wm wegen wij de verschillende milieugevolgen af. Wij 
hebben aan alle relevante milieuaspecten getoetst. Verder houden wij rekening met de geldende  
milieubeleidsplannen. 
 
3.2. Omgevingsvisie Drenthe 
Provinciale staten van Drenthe hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. De 
Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe 
voor de periode tot 2020. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en 
sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. 
 
De Omgevingsvisie Drenthe vervangt het tweede Provinciaal omgevingsplan (POPII) en is een inte-
gratie van vier wettelijk voorgeschreven planvormen; de Provinciale ruimtelijke structuurvisie, het  
Provinciaal milieubeleidsplan, het Regionaal waterplan en het Provinciaal verkeers- en vervoersplan. 
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In de Omgevingsvisie wordt het belang van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een 
bruisend Drenthe onderstreept. De provincie streeft naar zo laag mogelijke emissies, een zuinig ge-
bruik van energie, (grond)water en grondstoffen en de toepassing van de BBT. 
 
3.3. Waterbeheerplan Reest en Wieden 
Het beleidskader voor het emissiebeleid voor lozingen is opgenomen in het Nationaal Waterplan 
2010-2015 en het gaat, net als de Wet milieubeheer, uit van preventie, hergebruik en de toepassing 
van de best beschikbare techniek. Aanvullend wordt de restlozing beoordeeld.  
In de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe en in het Waterbeheerplan 2010-2015 van het water-
schap Reest en Wieden is bovengenoemd beleidskader overgenomen en geconcretiseerd. Hier is ook 
het toetsingskader voor de restlozing opgenomen met milieukwaliteitseisen voor prioritaire stoffen, 
overige specifiek verontreinigende stoffen en stoffen die de ecologie ondersteunen. Wij hebben de 
aanvraag hierop getoetst. 
 

4 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT) 
 
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de 
vergunning voorschriften 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 aanmerking ko-
mende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. 
Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voor-
zienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. 
In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met de Regeling aanwijzing 
BBT-documenten. 
 
Voor IPPC installaties (aangewezen in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrij-
ding van verontreiniging) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de in 
de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen informatiebronnen.  
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 activiteiten binnen de in-
richting.  
 
Blijkens jurisprudentie moeten wij ook de eindconcept-BREF's (Final Draft) en definitieve BREF's die 
nog niet zijn opgenomen in tabel 1 betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden be-
schouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of 
wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd. 
 
4.1. Concrete bepaling beste beschikbare technieken 
De aangevraagde activiteiten worden genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn en wel in de catego-
rieën 6.4 b en 6.4 c. 
 
Categorie 6.4b 
Bewerking en verwerking voor de fabricage van levensmiddelen op basis van: 
- dierlijke grondstoffen (andere dan melk) met een productiecapaciteit van meer dan 70 ton per 

dag eindproducten 
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- plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindpro-
ducten (gemiddelde waarde op driemaandelijkse basis) 

 
Categorie 6.4c 
Bewerking en verwerking van melk, met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per 
dag (gemiddelde waarde op jaarbasis).  
 
Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben we rekening gehouden met de volgende 
van toepassing zijnde BREF's: 
- BREF Voedingsmiddelen en zuivel 
- BREF Industriële koelsystemen 
- BREF Op- en overslag bulkgoederen 
- BREF Energie-efficiency 
- BREF monitoring 
 
Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende 
van toepassing zijnde Nederlandse informatiedocumenten: 
- PGS 15 richtlijn 
- PGS 30 richtlijn 
- PGS 13 richtlijn 
- Nederlandse bodem richtlijn (NRB) 
- Nederlandse emissierichtlijn (NER) 
- Oplegnotitie koelsystemen 
- Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven 
- Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven 
 
4.2. Conclusies BBT 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste 
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water,  
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per  
milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. 
 

5 MILIEUASPECTEN 
 
5.1. Algemeen 
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die rele-
vant zijn, zijn hierna beschreven. 
 

6 AFVALSTOFFEN 
 
6.1. Overwegingen voor primaire ontdoeners van afvalstoffen 
 
Preventie 
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een 
van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling geven aan preven-
tie is beschreven in de handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2005). Uitgangspunt 
voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. 
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De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt 6839,6 ton, ca. 1,6 ton daarvan 
is gevaarlijk afval. De handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, 2005) hanteert onder-
grenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant 
is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk 
afval binnen de inrichting vrijkomt. 
 
De totale hoeveelheid niet-gevaarlijk afval ligt ver boven de gehanteerde ondergrenzen. De inrichting 
heeft echter al de nodige maatregelen getroffen zoals: 
- good-housekeeping 
- intern hergebruik 
- alternatieve grond- en hulpstoffen 
- technologische veranderingen 
 
Volledige beschrijving van maatregelen is opgenomen in hoofdstuk 4 van de aanvraag. 
Gezien de getroffen maatregelen zijn wij van mening dat verdere preventiemaatregelen niet mogelijk 
zijn. Wij vinden het daarom niet nodig om een preventieonderzoek dan wel aanvullende maatregelen 
voor te schrijven. 
 
Afvalscheiding 
In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 speci-
fiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed 
mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden 
moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een 
groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen 
te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen 
kan worden gevergd.  
 
In paragraaf 4.3 van de aanvraag zijn hoeveelheden aangegeven van de binnen de inrichting vrijko-
mende afvalstoffen.  
In het LAP is aangegeven dat voor deze hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen binnen een inrich-
ting scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende situatie dan 
ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de volgende afvalstoffen: de verschillende cate-
gorieën gevaarlijke afvalstoffen onderling en van andere afvalstoffen, papier en karton, elektrische en 
elektronische apparatuur, kunststoffolie, metalen, hout, glas, afgewerkte olie, slib afvalwaterzuivering, 
melk met antibiotica, pekel en afvalwater met zeer hoge vuillast uit escapetanken. 
 
6.2. Conclusie 
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming 
zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afval-
stoffen. 
 

7 AFVALWATER 
 
7.1. Kader beoordeling lozing 
Afvalwater mag slechts op de riolering en een zuiveringstechnisch werk worden gebracht indien door 
de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheden ervan: 
- de doelmatige werking van de riolering niet wordt belemmerd 
- de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd 
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- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt be-
perkt 

- de verwerkbaarheid van het riool - en zuiveringsslib niet nadelig wordt beïnvloed 
Het begrip "doelmatige werking" kan betrekking hebben op zowel technologische aspecten als op 
doelmatige exploitatie.  
 
Om dit te bewerkstelligen zijn de onderstaande toetsingskaders van belang.  
 
Instructieregeling lozingsvoorschriften 
Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften  
milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen wor-
den die gericht zijn op de kwaliteit en de kwantiteit van het te lozen bedrijfsafvalwater. 
Op grond van de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" kunnen voorschriften worden 
opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar 
riool behorende apparatuur. Verder kunnen voorschriften worden opgenomen, die bepalen dat het af-
valwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de 
verwerking van dit slib niet wordt belemmerd.  
 
Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) 
Voor de beoordeling van stoffen en mengsels met betrekking tot de waterbezwaarlijkheid wordt ge-
bruik gemaakt van de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) zoals deze is vastgesteld in de betref-
fende CIW-nota. De ABM hanteert de parameters en criteria uit de Europese regelgeving voor stoffen 
en mengsels. De ABM deelt de te lozen stoffen en mengsels in op grond van eigenschappen op een 
transparante en eenduidige wijze. Vervolgens geeft de methodiek aan in welke mate emissiebeper-
kende maatregelen (saneringsinspanning) bij een bepaalde stof of mengsel, gelet op de eigenschap-
pen, wenselijk zijn. 
 
Afkoppelen 
Het beleid zoals beschreven in het waterbeheerplan is het afkoppelen van hemelwater. Het afvoeren 
van hemelwater via het vuilwaterriool naar een waterzuiveringsinstallatie is niet doelmatig. Dit kan 
voorkomen worden door af te koppelen. Tevens kan door afkoppelen verdroging worden teruggedron-
gen omdat het afgekoppelde hemelwater eventueel kan worden (her)gebruikt. Afkoppelen kent een 
groot aantal voordelen, waaronder verminderen van overstorten uit het rioolstelsel, een beter zuive-
ringsrendement van de rioolwaterzuiveringinrichting en terugdringing van verdroging. 
 
Monitoring (verplichting tot meting, bemonstering, analyse en rapportage) 
De vergunninghoudster heeft de verplichting om monitoring uit te voeren ten aanzien van de lozing. 
De algemene beginselen van monitoring zijn beschreven in de BREF monitoring. De reden(en) voor 
monitoring zijn/is: 
- om te controleren of de emissies binnen de voorgeschreven emissiegrenswaarden liggen; 
- om de bijdrage van een specifieke installatie aan de milieuverontreiniging in het algemeen te 

bepalen door bijvoorbeeld periodieke milieurapportages aan bestuursorganen. 
 
7.2. De situatie bij DOC 
Bij DOC komen de onderstaande afvalwaterstromen vrij: 
o huishoudelijk afvalwater of daarmee vergelijkbaar afvalwater 
o bedrijfsafvalwater, bestaande uit: 

- procesafvalwater 
- spoel- en schrobwater 
- verontreinigd condensaat 
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- ketelspuiwater 
- overtollige pekelvloeistof 
- laboratorium afvalwater 
- regeneratiewater onthardingsinstallaties 
- regeneratiewater afkomstig van de ontijzeringsinstallatie 

o verontreinigd hemelwater afkomstig van ca. 3.500 m² verhard oppervlak, hetgeen ca. 5% is 
van het totaal verhard oppervlak is 

 
Het huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en het verontreinigde regenwater worden afgevoerd 
via het bedrijfsafvalwaterrioolstelsel en door middel van één aansluitpunt geloosd in de gemeentelijke 
droogweerafvoer (hierna d.w.a.-riolering). 
 
De afvalwaterstromen worden voorafgaand aan lozing op de d.w.a.-riolering van de gemeentelijke rio-
lering door een zuiveringstechnische voorziening geleid. De zuiveringstechnische voorziening bestaat 
uit een egalisatietank gevolgd door fysisch-chemische voorzuivering, gebaseerd op flocculatie- en 
flotatieprincipes. Hierbij wordt een groot deel van de colloïdaal opgeloste organische stoffen als vet en 
eiwit verwijderd. Deze installatie is geplaatst omdat de hoeveelheid fosfaat te beperken die vrijkomt bij 
de reiniging van de indampers de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Echten 
belemmerde. De voorzuivering levert hierbij tevens een reductie op van het aantal vervuilingeenhe-
den. 
 
Door DOC zijn ter beperking van de hoeveelheid te lozen afvalstoffen en ter beperking van de gevol-
gen van calamiteiten verschillende procesgeïntegreerde maatregelen getroffen. Tevens heeft DOC 
diverse maatregelen genomen om de hoeveelheid te lozen afvalwater te beperken. De getroffen maat-
regelen zijn verwoord in paragraaf 5.10 van de aanvraag.  
 
7.3. Beoordeling (toetsing aan kader) 
 
Beoordeling kwantiteit 
In de aanvraag is een lozing van afvalwater op de gemeentelijke d.w.a.-riolering opgenomen. Aan-
dachtspunt bij lozing van afvalwaterstromen op de gemeentelijke d.w.a.-riolering is de hydraulische 
capaciteit van dit riool. Gelet op de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit 
bestaat er momenteel geen bezwaar tegen deze lozing. Dit blijkt uit het contact dat hierover is ge-
weest met de gemeente Hoogeveen, zijnde de beheerder van dit rioolstelsel. In bijlage 16 van de 
aanvraag zijn de afspraken hieromtrent vastgelegd. De gemeente Hoogeveen geeft echter aan dat de 
aangevraagde capaciteit binnen het huidige rioolsysteem kan worden opgevangen, omdat ruimte is 
gereserveerd voor het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Riegmeer. De gemeente wil deze te lo-
zen capaciteit gedogen tot het moment er toenemende afvoer van uit Riegmeer plaats vindt. In de 
voorschriften van deze vergunning hebben wij de aangevraagde te lozen capaciteit vastgelegd. In het 
besluit is verder geen rekening gehouden met de gedoogsituatie aangezien uit jurisprudentie blijkt dat 
de toekomstige ontwikkelingen van Riegmeer niet concreet genoeg zijn, om te worden aangemerkt als 
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen. De afspraken zoals vastgelegd in bijlage 16 van de aan-
vraag zullen deel uitmaken van de vergunning. Bij verdere ontwikkelingen van het Riegmeer zal het 
bevoegd gezag bezien of met behulp van een ambtshalve wijziging de vergunning moet worden aan-
gepast. 
 
Ondanks de verhoging van het totale te lozen debiet is DOC Kaas intern bezig met maatregelen ter 
vermindering van het debiet. Maatregelen die genomen worden zijn het opwaarderen van nagenoeg 
schoonwater vanuit het productieproces tot drinkwater en het afkoppelen van de d.w.a.-riolering van 
nagenoeg schoon afvalwater en lozen op het oppervlaktewater. 
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Afkoppelen 
DOC loost slechts ca. 5% van het regenwater van het verhard oppervlak op de vuilwaterafvoer. Dit re-
genwater kan vervuild raken door bedrijfsactiviteiten. De rest van het regenwater van daken en ver-
hard oppervlak wordt geloosd in oppervlaktewater. Er bestaat geen aanleiding om meer regenwater af 
te koppelen en hier voorschriften voor op te nemen. 
 
7.4. Beoordeling per lozingsactiviteit 
 
Doelmatige werking rioolwaterzuivering (rwzi) Echten 
DOC Kaas heeft in Hoogeveen 2 vestigingen, Alteveerstraat en Zuivelpark. Beide locaties lozen het 
afvalwater in de gemeentelijke riolering waarna het gezuiverd wordt op de rioolwaterzuiverings-
installatie (rwzi) Echten. Voor de doelmatige werking van de rwzi maakt het niet uit van welke locatie 
de lozing plaatsvindt. Ter bescherming van de doelmatige werking van de rwzi zijn er in de voorschrif-
ten van de vergunning maxima gesteld aan de hoeveelheid afvalwater, de hoeveelheid te lozen zuur-
stofbindende stoffen, uitgedrukt in vervuilingeenheden (v.e.), de hoeveelheid chloride en de hoeveel-
heid fosfaat. Hoeveelheden zowel in concentratie als in vrachten. Voor alle parameters/stoffen is een 
som voor beide locaties aangevraagd. De door het bedrijf aangevraagde waarden zijn geen belemme-
ring voor de doelmatige werking van de rwzi en kunnen daarom worden vergund. 
 
Omdat uit ervaring is gebleken dat het bedrijfsafvalwater zonder voorzieningen niet aan de te stellen 
maxima kan voldoen is tevens vastgelegd dat: 
* het overtollige pekelwater gelijkmatig met het te lozen afvalwater moet worden geloosd 
* het te lozen bedrijfsafvalwater een egalisatietank moet doorlopen 
 
Pekellozing 
Bij de productie van kaas komt kaaspekel als bijproduct vrij. Kaaspekel vormt de belangrijkste bron 
van de chloride gehaltes in het afvalwater. Voor de verwerking van deze deelstroom is vooralsnog 
geen economisch haalbare techniek beschikbaar. Door de kaaspekel gelijkmatig en gelijktijdig met het 
overige bedrijfsafvalwater te lozen worden pieklozingen vermeden en de goede werking van de rwzi, 
de effluentsamenstelling en daarmee de oppervlaktewaterkwaliteit niet onaanvaardbaar nadelig beïn-
vloed. Om de goede werking van de rwzi te waarborgen is er in verband met de lozing van overtollig 
pekelvloeistof in de voorschriften van de vergunning een chloride-norm opgenomen. 
 
Bedrijfslaboratorium 
Bij de werkzaamheden in het bedrijfslaboratorium worden verschillende (hulp)stoffen gebruikt, die 
schadelijk kunnen zijn voor het aquatisch milieu. Deze (hulp)stoffen kunnen in zekere mate ook in het 
te lozen afvalwater terecht komen. Door zorgvuldig handelen conform vastgestelde gedragsvoorschrif-
ten kunnen de emissies van deze (hulp)stoffen naar het afvalwater voorkomen of zoveel mogelijk be-
perkt worden. Ondanks de geringe lozing vanuit het bedrijfslaboratorium is in de vergunning het op-
stellen van interne voorschriften en het treffen van interne voorzieningen zoals opvangvoorzieningen 
opgenomen. 
 
Fosfaat 
In de poederfabriek vindt afzetting van calciumfosfaat in de indampers plaats. Bij reiniging van de in-
dampers komt er fosfaat vrij. De hoeveelheid fosfaat die hierdoor wordt geloosd is dusdanig groot, dat 
de rwzi als gevolg van de noodzakelijke fosfaat verwijdering niet meer doelmatig kan functioneren.  
Afzetting van fosfaatverbindingen in de gemeentelijke riolering van Hoogeveen heeft bovendien scha-
de veroorzaakt aan rioleringsonderdelen.  
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Dit heeft er toe geleid dat er een voorzuiveringsinstallatie noodzakelijk is. Voor deze voorzuivering is 
in 2009 een vergunning verleend. Momenteel is de voorzuivering in bedrijf en zijn de eerste resultaten 
bekend. De resultaten van de eerste metingen zijn ter aanvulling op de aanvraag toegezonden. Op 
basis van deze resultaten is een fosfaatnorm in de voorschriften van de vergunning opgenomen.  
 
Beoordeling stoffen en mengsels (ABM) 
Uit de aanvraag blijkt dat de sanering van de aangevraagde stoffen en mengsels voldoet aan de ge-
wenste saneringsinspanning en dat met het gebruik ervan in de aangegeven hoeveelheden wordt in-
gestemd. 
 
Monitoring 
Ten behoeve van monitoring van het afvalwater zijn in deze vergunning controlevoorzieningen voor-
geschreven.  
 
Melding calamiteiten en ongewone voorvallen 
Op grond van de Wet milieubeheer is het bedrijf verplicht calamiteiten en ongewone voorvallen te 
melden bij het bevoegd gezag. Ter bescherming van de doelmatige werking van de zuiveringstechni-
sche werken en de oppervlaktewaterkwaliteit wordt in deze vergunning voor het melden van calamitei-
ten en ongewone voorvallen opgenomen dat deze ook direct en rechtstreeks worden gemeld bij het 
waterschap. Dit conform de afspraken tussen de provincie, gemeenten en waterschappen in de  
Wabo-dienstverleningsovereenkomst Drenthe. 
 
7.5. Conclusie 
 
Conclusie kwantiteit 
In de aanvraag is een lozing van afvalwater op de gemeentelijke d.w.a.-riolering opgenomen. Aan-
dachtspunt bij lozing van afvalwaterstromen op de gemeentelijke d.w.a.-riolering is de hydraulische 
capaciteit van dit riool. 
Gelet op de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er met de ge-
maakte afspraken geen bezwaar tegen deze lozing. Dit blijkt uit het contact dat hierover is geweest 
met de gemeente Hoogeveen, zijnde de beheerder van dit rioolstelsel. In bijlage 16 van de aanvraag 
zijn de afspraken hieromtrent vastgelegd.  
 
Conclusie lozingsactiviteit 
Het op de gemeentelijke riolering geloosde afvalwater is getoetst aan de van toepassing zijnde BBT-
documenten. Hieruit blijkt dat de maatregelen om de lozing te beperken voldoen aan de voornoemde 
beleidsuitgangspunten en aan de afzonderlijke BBT-documenten. De in de aanvraag omschreven lo-
zingen/activiteiten zullen met toepassing van de aan de vergunning verbonden voorschriften niet lei-
den tot een ondoelmatige werking van de gemeentelijke riolering en/of zuiveringstechnische werken, 
inclusief verwerking van het zuiveringsslib en/of een onaanvaardbare verontreiniging van het opper-
vlaktewater. 
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8 BODEM 
 
8.1. Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn  
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het ministerie van Milieu en Infrastructuur 
(voorheen VROM) heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en be-
drijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en har-
moniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen 
binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale  
bodembeschermingstrategie worden gestuurd.  
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming 
in situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang 
echter wel. 
 
Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige combinatie 
van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Al-
leen in een aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met 
een aanvaardbaar bodemrisico.  
 
8.2. Beoordeling potentieel bodembedreigende activiteiten 
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigen-
de activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-
systematiek. 
 
In het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument zijn de maatregelen en voorzieningen ter 
voorkoming van bodemverontreiniging beschreven.  
 
8.3. Beoordeling en conclusie 
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de 
opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt, dat met uitzondering van het pe-
kelbassin voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. 
 
Pekelbassin 
Uit het bodemrisicodocument blijkt dat er voor het pekelbassin geen verwaarloosbaar bodemrisico 
wordt behaald. Om een verwaarloosbaar bodemrisico te verkrijgen ter plaats van het pekelbassin 
dient de vloeistofdichtheid van het pekelbassin beoordeeld te worden conform CUR aanbeveling 44. 
In de aanvulling van de aanvraag is weergegeven dat DOC kaas in 2012 het pekelbassin door 
ABV Haukes Inspectiediensten BV laat keuren. De keuring van het pekelbassin zal plaats vinden door 
middel van een geo-elektrische meting. In de voorschriften van de vergunning is dit vastgelegd. 
 
Bovendien moeten alle aanwezige vloeistofdichte voorzieningen geïnspecteerd en goedgekeurd wor-
den en zijn goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-44.  
 
Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het vorennstaande rekening gehouden. 
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8.4. Bodembelastingonderzoek 
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico 
nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelasting-
onderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de 
aldaar gebruikte stoffen. 
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand 
aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsitu-
atie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.  
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de 
beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of 
bodemherstel nodig is. 
 
Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit 
moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Voor de inrichting is zoals in de aanvraag staat vermeld het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, 
"Rapport inzake het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het toekomstig bedrijventerrein  
Buitenvaart II, locatie A te Hollandscheveld", kenmerk 10289-39040A, d.d. 15 februari 2000.  
De voor dit onderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn 
uitgevoerd door het adviesbureau Oranjewoud. Dit is een erkende instantie als bedoeld in het Besluit 
bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten be-
trouwbaar. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de 
grond en het grondwater ter plaatse om na te gaan of er beperkingen aan de gebruiks- c.q bestem-
mingsmogelijkheden van het terrein moeten worden gesteld. Uit het onderzoek blijkt dat de boven- en 
ondergrond van de onderzochte locaties geen verontreinigingen van enige betekenis zijn aangetoond. 
Het onderzoek is echter niet toegespitst op potentieel bodembedreigende activiteiten. In de vigerende 
vergunningvoorschrift 11.1, is een onderzoeksvoorschrift opgenomen naar de vaststelling van de kwa-
liteit van de bodem en het grondwater nadat de gehele inrichting in gebruik is genomen. Tijdens een 
bezoek van de BSB (zie bezoekverslag DOC Kaas opgenomen in de bijlage van de aanvraag) wordt 
geconcludeerd/geadviseerd dat het eerdergenoemde verkennend onderzoek beschouwd kan worden 
als nulsituatieonderzoek. Tevens wordt aangegeven dat indien er bij het eindbodemonderzoek veront-
reinigingen worden aangetoond eenvoudig te constateren is dat deze van DOC Kaas afkomstig zijn. 
Op basis van de historie van het terrein (landbouwgebied) en de resultaten van het verkennend on-
derzoek (geen verontreinigingen van enige betekenis) kan inderdaad gesteld worden dat indien er 
verontreinigingen worden aangetoond die enigszins een relatie kunnen hebben met de activiteiten die 
binnen de inrichting plaatsvinden dan wel vonden deze verontreinigingen afkomstig zijn van DOC 
Kaas. 
 
In de voorschriften van deze vergunning is dan ook het verkennend bodemonderzoek vastgelegd als 
zijnde de nulsituatieonderzoek. Het bezoekverslag van BSB bij DOC Kaas 9/9/05 met daarin verwoord 
dat bij een eindonderzoek eventuele aangetoonde verontreinigingen afkomstig zijn van DOC Kaas 
maakt ook deel uit van de vergunning. Dit onderzoek geeft ons overigens geen aanleiding tot het stel-
len van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie onderzoek. 
 
Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzie-
ningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaar-
loosbaar overeenkomstig het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwali-
teit tussentijds wordt gecontroleerd. 
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De voorschriften met betrekking tot het bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie en de herstel-
plicht bij geconstateerde verontreiniging, zijn op grond van artikel 8.13 van de Wm gesteld en blijven 
van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken. De basis hiervoor is artikel 
8.16 sub c van de Wm. In dit artikel wordt gesteld dat voorschriften van kracht kunnen blijven nadat 
een vergunning haar gelding heeft verloren. 
 

9 ENERGIE 
 
9.1. Het kader voor het beoordelen van energie in de milieuvergunning 
DOC Kaas heeft het convenant Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA) ondertekend. 
Met de ondertekening van het convenant heeft de inrichting de verplichting op zich genomen om vier-
jaarlijks een Energie-efficiëntieplan (EEP) op te stellen, dit uit te voeren en jaarlijks over de voortgang 
in de uitvoering te rapporteren. Daarnaast is de verplichting aangegaan om de in het EEP opgevoerde 
zekere rendabele maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie, te nemen. 
Verder heeft de inrichting zich via het convenant verplicht om systematische energiezorg te implemen-
teren die moet voldoen aan vastgestelde criteria. Tot slot zal de inrichting zich overeenkomstig het 
convenant inspannen om maatregelen uit te voeren met betrekking tot ketenefficiëntie en de inkoop 
van duurzaam opgewekte energie. 
 
Het bedoelde EEP is bij de aanvraag gevoegd en is in een eerder stadium reeds door ons beoordeeld 
en akkoord bevonden. In het EEP zijn een 10-tal zekere maatregelen geformuleerd. De meeste maat-
regelen zijn uitgevoerd in 2010. De maatregelen zoals de isolatie van stoomappendages, aanpassin-
gen aan de TVR-indamper en PWS-droogtoren en onderzoek naar warmte hergebruik restwarmte als 
voorverwarming bij droogprocessen zijn gepland voor 2011. 
 
Uit de toetsing aan de BREF energie-efficiency blijkt dat DOC KAAS voldoet aan de BREF energie  
efficiency. 
 
9.2. Conclusie 
Wij zijn van mening dat voldaan wordt aan BBT met betrekking tot energie-efficiency. De uitvoering 
van het convenant is geborgd in de aan deze vergunning verbonden voorschriften. 
 

10 EXTERNE VEILIGHEID 
 
10.1. Algemeen kader 
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. Bij DOC Kaas zijn milieugevaarlijke stoffen aan-
wezig. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte (gevaarlijke) stoffen zoals opgenomen 
in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving. 
Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving 
(mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het 
gebruik van gevaarlijke stoffen. Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangege-
ven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer: 
- op een bepaalde plaats een daar aanwezig individu geen hogere kans op overlijden heeft dan 

maatschappelijk is geaccepteerd (het plaatsgebonden risico, PR); 
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers voldoet aan de daaraan gestelde norm 

(het groepsrisico, GR). 
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10.2. Besluit externe veiligheid inrichtingen, categoriaal bedrijf 
Op grond van artikel 2, eerste lid, sub g valt de inrichting onder de reikwijdte van het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen. Op grond van artikel 4, vijfde lid betreft het een zogenaamd categoriaal bedrijf. 
Dit betekent dat door ons is getoetst aan de in de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI) ge-
noemde afstanden tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.  
 
Binnen de inrichting zijn twee ammoniakkoelinstallaties aanwezig (locatie 3 op 7.200-vloer en locatie 
15 niveau 5,40 op de tekening in bijlage 16.1.5 behorende bij de aanvraag)  
 
Ammoniakkoelinstallatie 1 (Locatie 3, 2.520 kg ammoniak) is een type 1 installatie en ammoniakkoel-
installatie 2 (locatie 15, 1.580 kg ammoniak) is een type 1 installatie. Dit houdt in dat alle ammoniak-
voerende delen zijn opgesteld in de machinekamer met uitzondering van de condensor met verbin-
dend leidingwerk.  
 
10.3. Plaatsgebonden risico 
Conform bijlage I, tabel 6 van het REVI geldt voor een type 1 en 2 koel- en vriesinstallatie waarbij de 
maximale werktemperatuur < -25ºC en de hoeveelheid ammoniak groter is dan 1.500 kg en kleiner 
dan 3.500 kg dat de PR contour (10-6) niet van toepassing is. 
 
10.4. Groepsrisico 
In bijlage 2, tabel 3 van het REVI, is aangegeven dat het groepsrisico, gelet op de grootte van de in-
stallatie, de temperatuur van de ammoniak in de installatie en de opstellingsuitvoering, niet relevant is. 
Het gevolg daarvan is dat wij geen verantwoording van het groepsrisico behoeven te geven noch spe-
cifiek behoeven in te gaan op de mogelijkheden voor rampbestrijding en de mate van zelfredzaamheid 
van personen buiten de desbetreffende inrichting. 
 
Naar aanleiding van het doorsturen van de aanvraag aan de regionale brandweer hebben wij d.d. 
8 november advies ontvangen. Uit dit advies blijkt ook dat op grond van de afstanden genoemd in de 
bijlage van het REVI geconstateerd kan worden dat het invloedsgebied niet relevant is en dat er geen 
verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is. 
 
De ammoniakkoelinstallatie is gekeurd conform de relevante richtlijnen en voldoet aan de eisen uit de 
PGS 13.  
 
Ons inziens zijn de risico’s van de ammoniakkoelinstallaties zoveel mogelijk beperkt en beheersbaar.  
Gelet op het bovenstaande achten wij de aangevraagde situatie vergunbaar. Ter borging van de vei-
ligheidsmaatregelen en voorzieningen hebben wij in de voorschriften opgenomen dat de ammoniak-
koelinstallaties moeten voldoen aan het gestelde in de PGS 13. 
 
10.5. Registratiebesluit 
Op 30 maart 2007 is Registratiebesluit externe veiligheid in werking getreden. Dit besluit geeft aan 
welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister. 

 
De inrichting valt onder het Registratiebesluit. Dientengevolge zal de inrichting van DOC Kaas na af-
ronding van de procedure worden opgenomen in het risicoregister. 
 
10.6. Stofexplosie 
Een stofexplosie kan zich voordoen wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van stof en 
zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij DOC Kaas bestaat in de poedersilo’s of in de nabijheid daar-
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van door de aanwezigheid van vrijgekomen en rondwarrelend stof de kans dat dit stof tot ontbranding 
of ontsteking wordt gebracht. 
 
De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stof ontploffingsgevaar zijn vanaf 1 juli 2003 
verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit. Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met 
name om het explosieveiligheidsdocument, de ri&e voor de onderdelen gas- en stofontploffing, en de 
gevarenzone-indeling. 
De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie. Om deze reden worden ten aanzien van stof-
ontploffingsgevaar geen voorschriften aan deze vergunning verbonden. 
 
10.7. (Intern) bedrijfsnoodplan 
In de nieuwe Arbowetgeving (1 januari 2007) is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van 
artikel 2.5 c van het Arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit arti-
kel is het bedrijf ook verplicht onder ander hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan in-
dien gewenst door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0 c van de  
Arbo-regeling is geregeld wat er tenminste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt 
naar bijlage II van de regeling). Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) be-
drijfsnoodplan geen voorschriften aan deze vergunning verbonden. 

 
10.8. Opslag  
De opslagen binnen de inrichting zijn opgenomen in bijlage 16.7 van de aanvraag. De locaties zijn 
weergegeven op de tekening van bijlage 16.1.5 "Gevaarlijke stoffen" en 16.1.9 "Opslaglocaties grond 
en hulpstoffen" van de aanvraag.  
 
Het betreft hier de opslag van reinigingsmiddelen, chemicaliën voor de waterzuivering en diverse ove-
rige chemicaliën. Alle stoffen zijn opgeslagen in emballage of tanks en vindt plaats overeenkomstig 
PGS 15. De opslag van diesel ten behoeve het noodstroomaggregaat voldoet aan PGS 30. 

 
Om te garanderen dat de opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvindt conform de BBT, schrijven wij de 
van toepassing zijnde voorschriften uit de PGS 15 en PGS 30 richtlijnen voor. 
 

11 GELUID  
 
11.1. Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten van DOC Kaas hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluid-
semissie wordt vooral bepaald door intern transport, de WKC, uitstraling door gebouwen, koeltorens 
en toe- en afvoer van de turbine installatie. 
De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoes-
tisch rapport van Aveco de Bondt, kenmerk RdG/009072367, d.d. 11 juni 2010.  
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waar-
bij de inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperi-
ode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als 
gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
11.2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, gezoneerde industrieterreinen 
DOC Kaas ligt op het gezoneerde industrieterrein Buitenvaart II Noord in de gemeente Hoogeveen.  
De geluidzone is op 8 januari 2002 vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Hoogeveen. Op 23 februari 2006 heeft een herziening van dit besluit plaats gevonden. 
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Bij de beoordeling van de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor het ge-
zoneerde industrieterrein in acht. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt dat de etmaalwaarde van 
het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag be-
dragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde.  
Voor de woningen Hollandscheveldse Opgaande 25, 27, 29, 29a, 31 en 35, gelegen binnen de zone 
maar buiten het industrieterrein geldt een grenswaarde van 52 dB(A). Voor de woningen Hollandsche-
veldse Opgaande 41, 43, 45, 47, 49, en 51, gelegen binnen de zone maar buiten het industrieterrein 
geldt een grenswaarde van 51 dB(A). Deze waarden zijn op 8 januari 2002 vastgesteld. 
 
Bij de aanvraag is een akoestisch papport gevoegd. In het akoestisch rapport is de geluidimmissie, 
zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven op de door de zonebeheerder vastgestelde 
zonebewakingspunten. Deze zonebewakingspunten liggen op de vastgestelde 50 dB(A)-contour en bij 
de relevante woningen binnen de zone.  
 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat DOC niet aan zijn vigerende geluidvoorschriften voldoet. Te-
vens blijkt uit het onderzoek dat de zone, aan de noordzijde, wordt overschreden. Daarom worden 
binnen de inrichting meerdere geluidsbeperkende maatregelen getroffen. Deze zijn omschreven in 
hoofdstuk 6 van het akoestisch onderzoek. De volgende aanvullende maatregelen worden voorge-
steld.  
 

Geluidreducerende maatregelen Uitvoerings-
termijn 

Reductie in 
dB 

1 DVN; dempers WPC en PWS, dak 31 m+ 2010/2011 15 

2 DOC; condensor/koeltoren kaaspakhuis 2010 4  

3 DVN; koeltoren DVN 11.5 m 2012 8 

4 DOC; condensor voorfabriek, balimore / evapco 2011 10 

5 DVN; afzuigventilatoren indampers 2012 8 

6 WKC; luchttoe- en -afvoer turbine 2012 10 

 
DOC heeft aangegeven dat bovenvermelde maatregelen overeenkomstig het voorgestelde tijdpad 
worden uitgevoerd. DOC verzoekt om rekening te houden met de voorgestelde uitvoeringstermijn. Wij 
zijn van mening dat aan dit verzoek gehoor kan worden gegeven en hebben dit in de voorschriften 
opgenomen. Voor deze overgangssituatie, dat wil zeggen tot alle voorgeschreven geluidreducerende 
maatregelen zijn uitgevoerd, is een voorschrift opgenomen.  

 
De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, na het nemen van de bovenver-
melde maatregelen, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein geves-
tigde bedrijven, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein. Daar-
mee wordt DOC tevens geacht te hebben voldaan aan het BBT-principe.  
 
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op be-
oordelingspunten en op de vastgestelde zone. De geluidimmissie voor de dag-, avond- en nachtperio-
de ter plaatse van deze punten is overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte met in acht name van 
bovengenoemde maatregelen. 
 
11.3. Maximaal geluidsniveau (LAmax) 
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het 
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente ni-
veau uitkomen. Uitgaande van een aanwezig equivalent geluidsniveaus van 50, 45 en 40 dB(A), be-
dragen de streefwaarden 60, 55 en 50 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode bij de dichtstbijzijnde 



 17

woningen. Uit het onderzoek blijkt dat ruimschoots aan de streefwaarden wordt voldaan en de maxi-
male geluidniveaus ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting niet hoger zijn dan 46 dB(A) 
op de woningen gelegen binnen de zone. 
Omdat ruimschoots aan de streefwaarden wordt voldaan, vinden wij het niet nodig de maximale ge-
luidsniveaus in een voorschrift vast te leggen. 
 
11.4. Indirecte hinder 
Indirecte hinder is de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewegingen 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 volgens 
de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in 
het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" 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 genoem-
de grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een ge-
zoneerd industrieterrein worden doorkruist. De verkeersaantrekkende werking behoeft daarom niet te 
worden getoetst conform de jurisprudentie (onder andere dossier nummer E03.96.0906) van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
 
11.5. Conclusies 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie  
milieuhygiënisch aanvaardbaar.  
 
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op be-
oordelingspunten nabij de inrichting en op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is over-
eenkomstig de aanvraagde geluidsruimte met inachtneming van de in hoofdstuk 6 genoemde maatre-
gelen. 
 
Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de ge-
luidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die voorzie-
ningen. 
 
Het akoestisch onderzoek maakt geen deel uit van de vergunning, vanwege de flexibiliteit van de ver-
gunning. 
 

12 GEUR 
 

12.1. Toetsingskader geur 
Het huidige nationale geurbeleid hanteert als algemeen uitgangspunt dat (nieuwe) geurhinder moet 
worden voorkomen. Dit beleid is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM van juni 1995, die 
als bijlage 4.4 aan de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) is toegevoegd. In deze brief zijn de volgen-
de beleidslijnen verwoord: 
- indien er geen hinder is, zijn geen maatregelen nodig 
- indien er wel hinder is, moeten de best beschikbare technieken (BBT) worden toegepast 
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag 
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Het uitgangspunt "Het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder" 
vormt samen met het toepassen van BBT de kern van het nationale geurbeleid. 
 
12.2. Situatie en beoordeling 
Binnen de inrichting van DOC Kaas is er mogelijk sprake van twee geurbronnen. De mogelijke geur-
bronnen betreffen: 
- de drie drooglucht uitlaten van de droogtorens 
- de afvalwaterzuivering  
 
Drie drooglucht uitlaten 
Binnen de branche Zuivelindustrie is geurhinder geen structureel probleem. In de NeR is de zuivelin-
dustrie dan ook niet opgenomen in de Bijzondere Regeling. Echter in tegenstelling tot hetgeen ver-
wacht werd zijn er in 2006 geurklachten geweest. Naar aanleiding hiervan is door PRA Odournet in 
2006 een geuronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 16.14 van de aanvraag. 
Uit dit onderzoek blijkt dat 98 procent van de tijd de geurdrempel niet wordt overschreden. Het geen 
betekent dat het merendeel van de tijd geen geur waarneembaar is. Er is dus geen sprake van een 
onacceptabel geurhinderniveau. 
Ook zijn er bij de provincie geen geurklachten afkomstig van DOC meer binnengekomen na 2006. 
 
Afvalwaterzuivering 
Vanuit een waterbehandelingsinstallatie kan geuremissie vrijkomen. 
De waterbehandelingsinstallatie is in zijn geheel inpandig opgesteld. De uit het zuiveringsgebouw af-
gezogen lucht zal boven de hoogte van de egalisatietank worden geëmitteerd. In de aanvraag in pa-
ragraaf 6.6. zijn verschillende maatregelen genoemd die DOC Kaas treft om de geur die ontstaat zo-
veel mogelijk te beperken. De geurreducerende maatregelen die getroffen worden worden beschouwd 
als BBT. In de aanvraag is tevens omschreven dat zo nodig geurbeperkende maatregelen kunnen 
worden getroffen, mocht eventueel in een later stadium blijken dat er een geuremissie optreedt. Als 
geurbeperkende maatregelen valt bijvoorbeeld te denken aan een compost- of lavafilter waarmee een 
eventuele geuremissie tot een minimum is te beperken. In de voorschriften van de vergunning wordt 
opgenomen dat indien er sprake is van geurhinder dit nader onderzocht moet worden. 
 
12.3. Conclusie 
Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat aangevraagde activiteiten vergunbaar 
zijn. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de beste beschikbare 
technieken worden toegepast. Door de door DOC Kaas uitgevoerde geurbeperkende maatregelen is 
de verwachting dat er geen geurhinder in de omgeving zal worden ervaren. In de voorschriften van de 
vergunning wordt opgenomen dat indien er sprake is van geurhinder dit nader onderzocht moet wor-
den. 
 

13 LUCHT 
 
13.1. Algemeen 
Bij het aspect lucht is onderscheid te maken in de toetsing van de emissie en de toetsing van het ef-
fect van die emissie op de luchtkwaliteit. 
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13.2. Emissiehandel CO2 en NOx 
 
CO2 
Vanaf 1 januari 2005 vindt de Europese handel in CO2-emissierechten plaats, waaraan DOC Kaas 
deelneemt. Doel hiervan is dat reducties in de emissie van CO2, daar genomen worden waar dit vanuit 
kosteneffectiviteit het meest effectief is. Volgens artikel 8.13a, tweede lid, van de Wet milieubeheer is 
het niet toegestaan om voorschriften op te nemen in een vergunning op grond van de Wet milieube-
heer (Wm-vergunning) voor een inrichting die onder artikel 16.5, eerste lid valt, inhoudende een emis-
siegrenswaarde voor de directe emissie van broeikasgassen en voorschriften ter bevordering van een 
zuinig gebruik van energie in de inrichting. Een en ander wordt verder geregeld in een broeikasgas-
vergunning die de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) afgeeft.  
 
NOx 
Vanaf 1 juni 2005 vindt in Nederland ook NOx-handel plaats, waaraan DOC Kaas deelneemt. Met dit 
instrument wordt een NOx-reductie beoogd en wel daar waar ze het meest kosteneffectief te realise-
ren is. In de praktijk houdt dit in dat een inrichting, afhankelijk van de eigen prestaties, emissierechten 
kan kopen of verkopen. Zo zijn NOx-reducerende maatregelen (deels) te financieren door verkoop van 
emissierechten. In tegenstelling tot bij CO2 -handel moeten op grond van hoofdstuk 8 Wm en de 
IPPC-richtlijn, voor bedrijven die onder de NOx-handel vallen, wel emissiegrenswaarden voor NOx die 
overeenkomen met BBT, in de Wm-vergunning worden opgenomen.  
 
13.3. Het kader voor de toetsing van de emissie 
De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de van toepassing zijnde BREF’s en de NeR Lucht. Deze 
vormen het wettelijke toetsingskader voor BBT ter beperking van emissies naar de lucht.  
 
13.4. Beoordeling situatie 
Onderstaand zijn de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de emissies naar de lucht be-
schreven. 
De optredende emissies zijn onder te verdelen in: 
- verbrandingsgassen 
- stof 

 
Verbrandingsgassen 
Als gevolg van de verbranding van brandstoffen zoals aardgas en dieselolie vinden er emissies plaats 
van stikstofoxiden (NOx) en koolstofdioxide (CO2). 
 
Binnen DOC Kaas vinden op verschillende plaatsen verbranding van aardgas plaats. 
- Bij de productie van elektriciteit voor de gehele inrichting, dit gebeurt in de gasturbine met ge-

nerator (zogenaamde Warmte Kracht Centrale, WKC).  
- Bij de productie van stoom voor de gehele inrichting, hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 

stoomketel die grotendeels wordt verwarmd door uitlaatgassen van de gasturbine en indien 
nodig gebruik maakt van verbranding van aardgas. Als reserve is een identieke stoomketel 
aanwezig die alleen door aardgas wordt verwarmd. 

- Bij het sproeidrogen wordt gebruik gemaakt van één gasgestookte en één stoomverhitte 
sproeidroger. 
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Naast de verbranding van aardgas heeft DOC Kaas ook een noodaggregaat op diesel voor de voor-
ziening van elektriciteit. Deze noodaggregaat wordt gebruikt als de WKC buitenwerking is en het elek-
triciteitsnet geen elektriciteit kan leveren. Met deze noodaggregaat worden alleen de belangrijkste 
processen en onderdelen van het bedrijf in werking gehouden.  
 
Stikstofdioxide (NOx) 
Ten aanzien van de vrijkomende stikstofdioxide uit de WKC en stoomketel 1 is het Bems van toepas-
sing. Echter doordat DOC Kaas deelneemt aan de het systeem van NOx-emissiehandel zijn de NOx-
eisen uit het Bems niet van toepassing. Wel dient nagegaan te worden in hoeverre bij de WKC en de 
ketel 1 BBT is toegepast. In de BREF "Afgasbehandling en afvalwaterbehandeling" is aangegeven wat 
met betrekking tot deze emissie beschouwd kan worden als best beschikbare technieken. Voor de 
vermindering van de emissie van Nox wordt aangegeven dat proces geïntrigeerde maatregelen zoals 
Low-Nox branders de voorkeur hebben boven nageschakelde technieken. Tevens wordt in de BREF 
aangegeven dat er meerdere technieken/processen zijn voor vermindering van de NOx emissie die, 
als ze dezelfde emissieniveaus bereiken, ook beschouwd kunnen worden als BBT. De emissie ni-
veaus voor NOx in de onderhavige situatie zijn gelegen tussen de 20-150 mg/Nm3. 
 
De WKC is geplaatst in 2003. Op grond van het BEMS is de norm NOx voor de WKC 65 g/GJ. Uit de 
aanvraag blijkt dat de NOx emissie 21,65 g/GJ bedraagt. Wij zijn dan ook van mening dat bij WKC 
BBT wordt toegepast. De stoomketel 1 dient als afgassenketel voor de WKC-turbine. De ketel be-
schikt over een Low nox hulpbrander. De emissie van de ketel bedraagt maximaal 65 g/GJ. Deze 
waarde is gelegen binnen de emissierange zoals aangegeven in de BREF. Wij zijn dan ook van me-
ning dat bij de stoomketel 1 BBT wordt toegepast. Overigens passen en emissieniveau’s van de WKC 
en de stoomketel ook binnen de ranges aangegeven in de BREF Grote verbrandingsinstallaties. 
Op grond van hoofdstuk 8 Wm en de IPPC-richtlijn zijn in de voorschriften van de vergunning emissie-
eisen opgenomen. 
 
De reserve stoomketel 2 is als noodvoorziening aanwezig en valt niet onder de BEMS. De bezettings-
graad van deze ketel is 5 %.  
 
De gasgestookte sproeidroger van de poedertoren is geplaatst in 2004. Deze installatie valt niet onder 
de werkingssfeer van de BEMS. Op grond van de BREF Zuivel is een NOx-emissie van 70 mg/m3 
voor een dergelijke droger als BBT te beschouwen. De sproeidroger van de droogtoren heeft een 
NOx- emissie van 20 g/GJ. Uit de NeR blijkt dat bij een emissievracht van minder dan 2 kg/uur geen 
emissiebeperkende technieken behoeven te worden toegepast. De emissievracht van de luchtverhit-
ters is lager dan 2 kg/uur. Geconcludeerd kan worden dat de luchtverhitters van de poedertoren vol-
doen aan de stand der techniek, kortom BBT zijn. Op grond van hoofdstuk 8 van de Wm en de IPPC-
richtlijn zijn in de voorschriften van de vergunning emissie-eisen opgenomen. 
 
Noodaggregaat. 
Gezien het beperkt in werking hebben van de noodaggregaat zijn ten behoeve hiervan geen voor-
schriften opgenomen in de vergunning. 
 
Keuring en onderhoud 
In de vergunning zijn ten aanzien van keuring en onderhoud van de stookinstallaties geen voorschrif-
ten opgenomen omdat op basis van het BEMS artikel 1.3 lid 3 het onderhoud en de keuring van de 
stookinstallaties rechtstreeks werkend is ook voor de ketelinstallaties die niet vallen onder de wer-
kingsfeer van de BEMS. 
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CO2 
Ten aanzien van de CO2 is DOC Kaas verplicht mee te doen met de emissiehandel. Wij nemen daar-
om geen separate normen voor deze stof op. 
 
Stof- emissies 
Bij DOC Kaas komt bij de droogtorens stof vrij  
 
Droogtorens 
De droogtorens worden gebruikt voor het drogen van wei tot permeaat, lactofeed en WPC-poeders. 
De drooginstallaties zijn voorzien van een geïntrigeerde lucht/poederscheidingsinstallatie met daarin 
droge filterzakken. Op deze stofemissies is de NER van toepassing. Door het toepassen van de filters 
blijft de uitstoot van poederstof beperkt tot maximaal 5 mg/Nm3 drooglucht. Hiermee wordt voldaan 
aan BBT. In de voorschriften van de vergunning is de emissie-eis van 5 mg/Nm3 vastgelegd. 
 
Overige emissies 
 
Laswerkzaamheden 
Bij de reparatie werkzaamheden worden op beperkte schaal laswerkzaamheden uitgevoerd aan ma-
chines. Deze laswerkzaamheden vinden plaats in de productieruimtes en in de werkplaats van de 
technische dienst. Bij de laswerkzaamheden in de werkplaats is het praktisch niet uitvoerbaar de vrij-
komende lasrook af te zuigen. Bij de werkzaamheden in de werkplaats wordt de lasrook wel afgezo-
gen en naar buiten toe afgevoerd. DOC kaas maakt bij het lassen gebruik van de lasmethode TIG las-
sen. Bij deze lasmethode vinden geen significante emissies naar de lucht plaats. Gezien de beperkte 
emissie en de frequentie en de omvang van de laswerkzaamheden worden er in deze vergunning 
geen emissie-eisen gesteld aan de bij de laswerkzaamheden vrijkomende lasrook.  

 
13.5. Controleren van emissies 
Volgens artikel 8.12, vierde lid van de Wm moeten voorschriften worden opgenomen met betrekking 
tot controle van de in de vergunning opgenomen emissiegrenswaarden. 
 
In de aanvraag is in bijlage 13 een meerjarenplanning opgenomen waarin emissiemetingen zijn opge-
nomen. De metingen die worden uitgevoerd voor de NOx-emissiehandel achten wij ook representatief 
voor de controle op het voldoen aan de in de voorschriften gestelde emissie-eisen. Voor de controle 
op het voldoen aan de emissie-eis voor stof dient eenmaal per drie jaar te worden aangetoond dat 
hieraan wordt voldaan. Uitzondering hierop zijn de silofilters, aangetoond is dat deze aan de emissie-
eis kunnen voldoen. Inspectie en onderhoud moet een goede werking garanderen 

 
13.6. Toetsen aan luchtkwaliteitseisen 
Ten aanzien van de luchtkwaliteit gelden de grenswaarden zoals die zijn vastgelegd in bijlage 2 bij de 
Wet milieubeheer. Ten opzichte van de reeds vergunde emissie is met de aanvraag voor de revisie-
vergunning geen sprake van een toename van de emissie. Ten opzichte van de vergunde emissie zal 
derhalve geen sprake zijn van een vergrootte invloed op de luchtkwaliteit. Aangezien er geen sprake 
is van een toename kan een verdere toetsing naar de luchtkwaliteit achterwege blijven. 
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14 VERRUIMDE REIKWIJDTE 
 

14.1. Preventie 
Een belangrijk onderdeel van de Wet milieubeheer is de 'verruimde reikwijdte'. Dit betekent onder 
meer dat de aspecten watergebruik en vervoer in de Wm-vergunning moeten worden meegenomen. 
Daarvoor zijn in de Handreiking "Wegen naar preventie voor bedrijven" handvatten gegeven. Op basis 
daarvan zijn in deze vergunning voornoemde aspecten beoordeeld, met inachtneming van de per as-
pect vastgestelde relevantiecriteria. 
 
14.2. Waterverbruik 
De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt 
dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wet milieubeheer. Het gebruik van drinkwater als 
proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaal-
de kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel moge-
lijk worden voorkomen. 
 
De Wm verplicht ons echter wel te toetsen of grondstoffen doelmatig worden gebruikt. We moeten 
voorkomen dat afvalwater ontstaat en als dat niet mogelijk is moeten we het doelmatig beheer van af-
valwater bevorderen. 
 
Het totale drinkwaterverbruik van aanvraagster bedraagt 500.000 m3 per jaar. Hiermee is er wel spra-
ke van overschrijding van het relevantiecriterium zoals wij die voor het drinkwaterverbruik hebben ge-
steld. DOC Kaas is bezig te onderzoeken in hoeverre grondwater gebruikt kan worden, zodra dit actu-
eel wordt zal DOC Kaas in overleg met het bevoegde gezag treden. Wij zijn daarom van mening dat 
het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterver-
bruik in de vergunning op te nemen. 
 
14.3. Verkeer en vervoer 
Het landelijke beleid ten aanzien van verkeer is gericht op de beperking van de uitstoot van stoffen, de 
verbetering van de bereikbaarheid van inrichtingen en de beperking van ruimtebeslag. 
 
Vervoersmanagement is vooral van belang bij inrichtingen waar veel mensen werken, waar veel be-
zoekers komen of waar grote stromen goederen vervoerd worden. Het door de provincies gehanteer-
de relevantiecriterium is hierbij meer dan 500 werknemers en het niet aannemelijk zijn dat de inrich-
ting alle maatregelen getroffen heeft om de nadelige gevolgen voor het milieu ten gevolge van vervoer 
door medewerkers tegen te gaan. 
 
Uit de vergunningaanvraag blijkt dat DOC Kaas minder dan 500 werknemers heeft. De grond, hulp-
stoffen en producten worden aan- en afgevoerd per vrachtauto. Gezien de reden van vervoer (aan-
voer van melk en hulpstoffen en afvoer van producten en afvalstoffen) en de getroffen maatregelen 
(zoals het gebruik van perscontainers voor afvalstoffen en het ontwateren van het bij de zuivering vrij-
komende flotatieslib) zijn wij van mening dat het in niet nodig is om voorschriften met betrekking tot 
vervoersmanagement in de vergunning op te nemen. 
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15 OVERIGE ASPECTEN 
 
Artikel 8.12b van de Wm 
 
Bijzondere bedrijfsomstandigheden 
Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kun-
nen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbe-
eindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden (artikel 8.12b, sub f, van de Wm) zijn voor-
schriften opgenomen gericht op inspectie en onderhoud (voorschriften 1.6.1 tot en met 1.6.5.).  
 
Ongevallen 
Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van ongevallen (artikel 8.12b, sub g, van de Wm), 
zijn voorschriften opgenomen gericht op inspectie en onderhoud (voorschriften 1.6.1 tot en met 1.6.5.) 
en dient het ongewoon voorval te worden gemeld (voorschrift 1.8.1.). 
  
Bedrijfsbeëindiging 
Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de 
inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te be-
perken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie (arti-
kel 8.12b, sub h van de Wm) zijn in paragraaf 1.7 Bedrijfsbeëindiging van deze vergunning voorschrif-
ten opgenomen. De voorschriften hebben betrekking op: afvalstoffen en installaties. Deze voorschrif-
ten blijven 3 jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren, in werking. 
 
15.1. REACH 
De nieuwe Europese REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) Verorde-
ning (EC) 1907/2006 vervangt stapsgewijs de huidige Europese richtlijnen en verordeningen over stof-
fen. Per 1 juli 2007 is REACH in werking getreden en is het grootste deel van de Wet milieugevaarlijke 
stoffen (Wms) vervallen.  
 
REACH werkt rechtstreeks. Voor een deel van de op grond van REACH geregistreerde stoffen be-
staat er een autorisatieplicht. Deze stoffen mogen niet zonder meer worden gebruikt. 
 
Uit de aanvraag blijkt dat er binnen de inrichting stoffen worden gebruikt en/of geëmitteerd waarop 
REACH van toepassing is. De inrichting moet voldoen aan de verplichtingen uit REACH. 
 
15.2. Proefneming 
Voor veel inrichtingen is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een veel-
vuldig terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of -ontwikkeling gedaan. 
Dergelijke ontwikkelingen dragen veelal ook bij aan een vermindering van de belasting van het milieu. 
Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak van essentieel belang om 
op bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan informa-
tie worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in product of proces en om 
inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties.  
Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van maximaal zes maan-
den). Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie 
te kunnen vergaren. 
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In de vergunningaanvraag is aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proefne-
mingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat indien de proef-
neming tot veranderingen leidt die niet in overeenstemming zijn met de onderhavige vergunning en de 
hieraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leidt tot andere of grotere nadelige mi-
lieugevolgen ruim van te voren schriftelijk ter goedkeuring aan het bevoegd gezag gemeld dienen te 
worden. De proefnemingen mogen pas aanvangen na toestemming van ons. 
 
In de voorschriften is opgenomen waaraan de proefneming en de schriftelijke melding dienen te vol-
doen. Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de re-
sultaten daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden bezien in hoeverre daartoe 
een procedure op grond van de Wm zal moeten worden doorlopen. 
 
15.3. Legionella 
Ook de aanwezigheid van één of meer natte koeltorens kan risico's voor de omgeving met zich mee-
brengen.Bij niet adequaat beheer van een natte koeltoren bestaat het risico van verspreiding van de 
legionellabacterie naar de omgeving. De BBT voor een adequaat beheer van natte koeltorens zijn be-
schreven in de BREF Industrial Cooling Systems. Een adequaat beheer van natte koeltorens is ook 
vereist op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving. In dat kader zijn ook het Arboinformatie-
blad AI-32 "Legionella" en de ISSO-publicatie 55.3 "Legionellapreventie in klimaatinstallaties" opge-
steld, waarin gedrags- en beheersregels voor natte koeltorens nader zijn uitgewerkt. Op grond van de 
BREF Industrial Cooling Systems, het Arbo-informatieblad AI-32 en de ISSO-publicatie 55.3 kan de-
gene die de inrichting drijft, verantwoord invulling geven aan zijn zorgplicht. 
Gelet op het grote belang dat wij hechten aan de beperking van de risico's van de volksgezondheid, 
en het feit dat het adequaat beheer van natte koeltorens niet uitputtend in de Wm is geregeld, achten 
wij het noodzakelijk om de zorgplicht met behulp van voorschriften nader in te vullen. Deze voorschrif-
ten omvatten onder andere de verplichting tot het uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E), het opstellen van een legionellabeheersplan en het adequaat uitvoeren hiervan. 
 

16 INGEKOMEN REACTIES 
 
16.1. Adviezen 
Naar aanleiding van de aanvraag is een advies binnengekomen van de gemeente Hoogeveen. 
Hieronder is de inhoud van advies samengevat en is onze reactie hierop weergegeven. 
 
Advies 
1 Binnen de inrichting zijn 6 silo’s in gebruik voor de opslag van gereed product. Afhankelijk of 

deze silo’s beschikken over een adequate drukontlasting dienen deze installaties op de risico-
kaart geplaatst te worden conform de Ministeriële regeling provinciale risicokaart.  

 
2 In het bodem risicodocument is alleen de toetsing van een ammoniakkoelinstallatie ter plaatse 

van locatie 3 opgenomen. De toetsing van de tweede ammoniakkoelinstallatie bij het pakhuis 
is niet meegenomen 

 
3 In het bodem risicodocument is aangegeven dat bij lekkage van de ammoniakkoelinstallatie 

de ammoniak in gasvorm zal vrijkomen en niet in vloeibare vorm. Volgens de gemeente is de-
ze veronderstelling niet juist. De lekkage van ammoniak is dus van belang voor het treffen van 
bodembeschermende maatregelen. 
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4 Qua geluid is de inrichting inpasbaar mits de in de aanvraag aangegeven geluidsbeperkende 
maatregelen 1 tot en met 6 worden uitgevoerd. 

 
Reactie 
1 De poedersilo’s zijn niet voorzien van een drukontlastingsorgaan. De silo’s worden conform de 

Ministeriële regeling op de provinciale risicokaart geplaatst. 
  
2 In het bodem risicodocument is de ammoniakkoelinstallatie bij het pakhuis beoordeeld als 

zijnde locatie 13. 
 
3 In het bodem risicodocument is inderdaad opgenomen dat de ammoniak als gas vrijkomt bij 

lekkage. Echter uit praktijk ervaringen blijkt dat bij lekkage van leidingen de ammoniak als een 
vloeistof vrijkomt, maar binnen enkele minuten verdampt. Bovendien zijn de ammoniakkoelin-
stallaties geplaatst boven een lekbak en gesitueerd op een verdieping. Een eventuele bodem-
verontreiniging zal dan ook niet optreden ten gevolge van eventuele lekkage. 

 
4 Het uitvoeren van de in de aanvraag opgenomen geluidsmaatregelen is opgenomen in de 

voorschriften van deze vergunning.  
 
16.2. Zienswijzen 
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn 
geen zienswijze ingekomen. 
 
16.3. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit 
Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn geen wijzigingen in het definitieve besluit aangebracht. 
 

17 BESLUIT 
 
Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en op hetgeen hier-
voor is overwogen, besluiten wij: 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
- dat de gevraagde vergunning ingevolge artikel 8.4 voor de totale productie van maximaal 

25.000 ton room, 100.000 ton kaas en totaal maximaal 222.500 ton aan diverse poeders; 
 
- aan deze vergunning de voorschriften te verbinden zoals deze in de bijlage bij dit besluit zijn 

opgenomen;  
 
- dat, voorzover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschrif-

ten de voorschriften bepalend zijn; 
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- dat voorschriften 1.6.1, 1.6.2, 4.6.1. 3 jaar van kracht blijven nadat de vergunning haar geldig-
heid heeft verloren;  

 
- dat de onderstaande onderdelen van de aanvraag deel uitmaakt van het besluit voor zover de 

voorschriften en beperkingen niet aan de andere kant bepalen: 
o Paragraaf 1.4 Gegevens gewenste vergunning 
o bijlage 11 rapport verkennend bodemonderzoek ter plaatse van toekomstig bedrijven-

terrein Buitenvaart II, locatie A te Hollandscheveld, docnr. 10289-39040A, d.d.  
15 februari 2000 

o bijlage 11, verslag bedrijfsbezoek DOC Kaas 9/9/05. BSB 
o bijlage 16 afvalwaterdebiet DOC 

 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze, 
 
 
 
 
drs. R.H.H. Koch, 
manager Management Ondersteuning  
 
Bijlage(n): 
ms/coll. 
 
Een origineel van besluit is verzonden aan Zuivelpark DOC Kaas BA, t.a.v. de heer L.W. Faber, Post-
bus 11, 7900 AA Hoogeveen. 
 
Een afschrift van dit ontwerpbesluit te zenden aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen, Postbus 20000, 7900 PA 

Hoogeveen 
- de VROM-Inspectie, Postbus 16191, 2500 BD 's-Gravenhage 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden, Postbus 120, 7940 AC Meppel 
- de Hulpverleningsdienst Drenthe, t.a.v. mevrouw E. van der Duin, Postbus 402,  

9400 AK Assen 
 
N.B.: 
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld 
bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  
's-Gravenhage. Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto art 7:1 van de 
Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen ziens-
wijze naar voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door 
belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-
besluit. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd. 
Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de  
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd. 
 


