Ontwerp omgevingsvergunning U2 20190101
Aanvraag
Op 19 juni 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van
een inrichting op het adres Gebbelsweg 9 te Ospel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer U2
20190101. We hebben aanvullende gegevens ontvangen op 18 december 2019, 20 februari 2020, 28
februari 2020 en 20 maart 2020.
De volgende stukken maken onderdeel uit van de aanvraag:
- Aanvraagformulier, deels vervallen, ingekomen op 19 juni 2019;
- Gewijzigd aanvraagformulier, ingekomen op 20 februari 2020;
- Niet technische samenvatting, ingekomen op 20 februari 2020;
- Foto’s van opslagsilo’s, ingekomen op 19 juni 2019;
- Offerte Mechatec bv, ingekomen op 19 juni 2019;
- Brief, kenmerk JH5628360/1722019, ingekomen op 18 december 2019;
- Buro Blauw uitdraai van rapport, ingekomen op 18 december 2019;
- Procesbeschrijving nieuwe loods Gebbelsweg 9 Ospel Global Food Holding BV, ingekomen
op 19 juni 2019;
- Akoestisch onderzoek, ingekomen op 19 juni 2019;
- Brongegevens, ingekomen op 18 december 2019;
- Informatie installaties voor de koeling in de nieuwe loods, ingekomen op 18 december 2019;
- Tekening projectcode 18-019 bladnummer M02 d.d. 05-02-20, ingekomen op 20 februari
2020;
- Tekening projectcode 18-019 bladnummer M03 d.d. 03-02-20, ingekomen op 20 februari
2020;
- Tekening projectcode 18-019 bladnummer M04 d.d. 05-02-20, ingekomen op 20 februari
2020;
- Tekening projectcode 18-019 bladnummer M05 d.d. 03-02-20, ingekomen op 20 februari
2020;
- Renvooilijst, ingekomen op 18 december 2019;
- Aerius berekening, bouw loods kenmerk RwBYtBh9LQyc, ingekomen op 18 december 2019;
- Aerius berekening, aanvraag loods kenmerk RuYiA1sVnyy8, ingekomen op 18 december
2019;
- Energiebesparingsplan & BREF Energy Efficiency, ingekomen op 20 februari 2020;
- Veiligheidsinformatieblad, koelmiddel, ingekomen op 20 februari 2020;
- Mail, RE: Gebbelsweg 9, ingekomen op 28 februari 2020;
- Aanvullende gegevens, Afscherming geluid chillers, Gebbelsweg 9 Ospel, ingekomen op 20
maart 2020.
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
- Uitbreiding bedrijfsruimten met opslagruimte en afvulruimten en laaddocks.
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo
omschreven omgevingsaspecten:
- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een
inrichting of mijnbouwwerk.
Gefaseerde aanvraag
De aanvrager heeft ervoor gekozen om de omgevingsvergunning, voor dit project, gefaseerd aan te
vragen. In dit besluit wordt besloten over fase 2.De overig benodigde activiteiten, bouwen en
bestemmingsplan, zijn in de eerste fase aangevraagd.
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
omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk
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dat in ons besluit alle relevante 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
verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
Ontvankelijkheid
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor (Ministeriële regeling
omgevingsrecht) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak.
De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben
deze ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende
informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke
leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide procedure).
Overwegingen
De aanvraag is beoordeeld aan de artikelen van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de
Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de
gevraagde omgevingsvergunning. In de bijlage zijn de nadere inhoudelijke overwegingen opgenomen.
Ontwerp besluit
Burgemeester en wethouders zijn voornemens, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en bovenstaande overwegingen de omgevingsvergunning fase 2 te
verlenen.
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de aanvraag deel uitmaakt van de
vergunning en onder de in bijlage opgenomen voorschriften. De gevraagde omgevingsvergunning
wordt verleend voor de volgende activiteit:
-

Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking
hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

Zienswijzen en adviezen
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene
wet bestuursrecht met ingang van 3 april 2020 tot en met 14 mei 2020 ter inzage gelegd. Iedereen
kan binnen zes weken na start van de ter inzage termijn eventueel zienswijzen tegen of adviezen over
de ontwerpbeschikking indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nederweert,
postbus 2728, 6030 AA Nederweert.
Nederweert, 27 maart 2020
Burgemeester en wethouders van Nederweert,
Namens dezen,
Afdeling Dienstverlening,

T. Kierkels

Bijlagen:

Overwegingen en voorschriften
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Overwegingen

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:
1.1

1.1.1

Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van
een inrichting.
Procedureel

1.1.1.1 Relatie met Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen
vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht
vanwege het onderdeel milieu voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen IPPC-installatie
(Integrated Pollution Prevention and Control) en inrichtingen die zijn aangewezen als
vergunningplichtig in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) blijven vergunningplichtig op grond
van de Wabo. Deze inrichtingen worden aangemerkt als type C-inrichtingen.
De vergunningaanvraag heeft betrekking op een IPPC- installatie. De inrichting wordt dan ook
aangemerkt als een type C inrichting. De inrichting is daarmee vergunningplichtig. Een aantal
voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze vergunning expliciet
zijn opgenomen, mogelijk van toepassing zijn. Dit is elders in deze beschikking (paragraaf
Activiteitenbesluit) aangegeven.
Op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient de wijziging van de inrichting te worden
gemeld. De informatie uit de aanvraag hebben wij aangemerkt als de melding.
1.1.1.2 Richtlijn industriële emissies van toepassing
Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse
milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor
de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar
genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking
betrekking op heeft, bevindt zich één IPPC-installatie. Het gaat hier om een bedrijf voor de bewerking
en verwerking voor de fabricage van levensmiddelen op basis van dierlijke grondstoffen (andere dan
melk), categorie 6.4.b van bijlage I van de IPPC-richtlijn. De ondergrens voor het van toepassing zijn
van de richtlijn is 75 ton eindproduct per dag. Deze ondergrens wordt bij dit bedrijf overschreden. Op
grond daarvan is de IPPC-richtlijn van toepassing op deze inrichting. Ook in de vergunde situatie werd
deze grenswaarde al overschreden, waardoor volgens deze richtlijn sprake is van een bestaande
installatie. De gevraagde vergunning leidt tot uitbreiding van de opslagcapaciteit maar niet tot een
uitbreiding van de productiecapaciteit.
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1.1.2
1.1.2.1

Inhoudelijk
Algemeen

Algemeen
De aanvraag heeft betrekking op het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in
werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo. De Wabo legt
in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag vast. Een toetsing aan deze
aspecten heeft plaatsgevonden.
Wij beperken ons in het navolgende tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk
op onze beslissing van invloed zijn.
Huidige vergunningsituatie
Global Food betreft een bestaand bedrijf waar eieren worden verwerkt. Eieren van derden worden
aangevoerd, opgeslagen, gebroken, vermengd met andere grondstoffen ten behoeve van
halfproducten voor de levensmiddelenbranche. De producten worden vervolgens verpakt en
getransporteerd naar de afnemers.
Ten behoeve van onderhavige inrichting is op 5 april 2011een (revisie) omgevingsvergunning
verleend. Verder zijn de volgende vergunningen verleend:
- Milieu neutrale verandering (het plaatsen van 3 silo’s), 13 maart 2012;
- Milieu neutrale verandering (oprichten van een opslagloods), 2 juli 2014.
Aangevraagde situatie
De verandering betreft:
- Het uitbreiden van bedrijfsruimten (opslagruimte/koeling en afvulruimten);
- Het realiseren van laaddocks.
1.1.2.2 Activiteitenbesluit
Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor het Activiteitenbesluit en de
bijbehorende ministeriële regeling direct werkende regels stelt. Het gaat hier om de onderstaande
activiteiten, welke in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen.
-

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (§
3.1.3)
In werking hebben van een koelinstallatie (§ 3.2.6 met de bijbehorende ministeriële regeling);
Opslaan en overslaan van goederen (§ 3.4.3 met de bijbehorende ministeriële regeling);
Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank (§ 3.4.9
met de bijbehorende ministeriële regeling);
Bereiden van voedingsmiddelen (§ 3.6.1 met de bijbehorende ministeriële regeling).

Wij merken op dat deze activiteit(en) moet(en) plaatsvinden overeenkomstig de voorschriften uit het
Activiteitenbesluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling. Vanwege de rechtstreekse werking
van dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling kunnen in deze vergunning geen voorschriften
worden opgenomen die betrekking hebben op de daarin geregelde activiteiten en aspecten, tenzij dit
besluit of bijbehorende regeling de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Wij
zien geen aanleiding om maatwerkvoorschriften te stellen.
Dit betekent dat de betreffende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriele
regeling geraadpleegd moeten worden om te zien welke regels hierop van toepassing zijn.
Op de activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het
Activiteitenbesluit van toepassing is, zijn ook afdeling 2.1 “Zorgplicht”, afdeling 2.2 “Lozingen” en
afdeling 2.3 “Lucht” van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing. Op alle activiteiten die
verricht worden binnen de inrichting is ook afdeling 2.4 “Bodem” van het Activiteitenbesluit
rechtstreeks van toepassing, met uitzondering van artikel 2.11, eerste lid.
In deze vergunning zijn met betrekking tot de zorgplicht, lozingen, lucht en bodem voor deze
activiteiten geen (aanvullende) voorschriften gesteld. Dit betekent dat de betreffende afdelingen uit het
Activiteitenbesluit geraadpleegd moeten worden om te zien welke regels hierop van toepassing zijn.
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Ook is hoofdstuk 6 “Overgangs- en slotbepalingen” van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van
toepassing.
1.1.2.3

Toetsing aan WABO verbonden milieucriteria

Afvalstoffen
Er vindt geen wijziging plaats in de aard en omvang van het afval van de onderhavige inrichting.
(Externe) veiligheid
Er vindt geen wijziging plaats in de aard en omvang in de opslag van gevaarlijke stoffen van de
onderhavige inrichting.
Bodem en afvalwater
De verandering behelst onder andere het realiseren van een krattenspoeler. Hier komt afvalwater vrij.
Dit afvalwater mag niet in de bodem terecht komen en wordt geloosd op het riool. Hierop zijn de
voorschriften uit het activiteitenbesluit van toepassing.
Energie
Energierelevant bedrijf
Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting
3
(volgens de aanvraag 200.000 m gas/jaar, 3.300.000 kWh/jaar elektriciteit). Hiermee betreft het een
energierelevant bedrijf. In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels
van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van
3
minimaal 25.000 m aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal
50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld.
Toetsingskader
Op basis van artikel 5.7 Besluit omgevingsrecht kan het bevoegd gezag voorschriften in de
vergunning opnemen met betrekking tot een doelmatig gebruik van energie.
Uitgangspunt is dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste
beschikbare technieken worden toegepast, zoals bedoeld in artikel 2.14 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).
Voor de type C-inrichtingen (niet EED-inrichtingen, en niet MJA-deelnemers) geldt in beginsel een
vierjaarlijkse onderzoeksverplichting. Hiermee wordt aangesloten bij eenzelfde verplichting die van
toepassing is voor de EED-ondernemingen, MJA-deelnemers en de type A-/B-inrichtingen die vallen
onder het Activiteitenbesluit. Juridisch is dit goed verklaarbaar omdat de overige vergunningplichtige
inrichtingen over het algemeen energie-relevant zijn en hier vaak evenveel of meer
besparingspotentieel is als bij type A-/B-inrichtingen en EED-ondernemingen.
Hiermee ontstaat een gelijk speelveld voor alle type energie-relevante inrichtingen. Door deze
vierjaarlijkse onderzoeksverplichting wordt BBT voor het onderdeel energie periodiek in kaart
gebracht.
Beoordeling
Gelet op het verbruik van de inrichting is er sprake van een grootverbruiker.
Bij de aanvraag is een energiebesparingplan (EBP) van 2018 en een toetsing aan de BREF Energy
Efficiency ingediend. Uit deze documenten blijkt - hoewel er punten van aandacht zijn - dat er
voldoende aandacht is voor energie en dat energiebesparende rendabele maatregelen zijn of worden
genomen. Wij concluderen dat in de inrichting adequaat wordt omgegaan met energie.
Gelet op het grote energieverbruik vinden wij een vierjaarlijkse actualisatie van het
energiebesparingsonderzoek met een bijbehorende energie uitvoeringsplan noodzakelijk. In de
actualisatie zullen de door ons geconstateerde aandachtspunten moeten worden meegenomen.
Wanneer uit de actualisatie van het energie onderzoek blijkt dat er geen rendabele maatregelen zijn te
treffen voor de dan geldende periode behoeft enkel de argumentatie, waarop is geconcludeerd dat
stand der techniek wordt toegepast, te worden ingediend.
Overeenkomstige voorschriften zijn aan deze vergunning verbonden.
Geluid
De geluidbelasting van de aangevraagde activiteiten op geluidgevoelige objecten in de omgeving is
beoordeeld met behulp van de “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening” d.d. 21 oktober
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1998 van het Ministerie van VROM (de Handreiking). Hierbij zijn vooral hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2) en
hoofdstuk 4 van de Handreiking van belang.
De akoestische gevolgen zijn onderzocht en zijn vastgelegd in een akoestische rapportage
(rapportnummer 20190001.01). Dit rapport maakt onderdeel uit van de aanvraag. Voor de akoestisch
relevante bronnen binnen de inrichting wordt verwezen naar de akoestische rapportage. Het
akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig met de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai 1999 (HMRI 1999).
Representatieve bedrijfssituatie (RBS)
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij
de inrichting gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. In de
representatieve bedrijfssituatie worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale
geluidniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting beoordeeld.
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT)
Binnen de gemeente Nederweert is geen gemeentelijke nota industrielawaai vastgesteld.
Daarom is voor de bepaling van de maximaal toegestane gemiddelde geluidbelasting aansluiting
gezocht bij hoofdstuk 4 van de Handreiking, waarbij gebruik wordt gemaakt van richtwaarden
gerelateerd aan de woonomgeving.
Tabel: Richtwaarden voor woonomgevingen
Aanbevolen richtwaarden in de woonomgeving in dB(A)
Dag
Avond
Nacht
Landelijke omgeving
40
35
30
Rustige woonwijk, weinig verkeer
45
40
35
Woonwijk in de stad
50
45
40
Tabel: Richtwaarden voor woningen op industrieterreinen
Aanbevolen richtwaarden in de woonomgeving in dB(A)
Dag
Avond
Nacht
Burger- en/of bedrijfswoning
55
50
45
Overschrijding van deze richtwaarden kan toelaatbaar zijn op grond van een bestuurlijk
afwegingsproces. Bij bestaande inrichtingen is overschrijding van de richtwaarden in ieder geval
mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid.
Voor de woningen op het industrieterrein kan de omgeving van de inrichting het best getypeerd
worden als ‘industrieterrein” en voor de woning welke niet op het industrieterrein zijn gesitueerd als
“rustige woonwijk, weinig verkeer” waarbij een richtwaarde voor het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr,LT) hoort van 55 respectievelijk 45 dB(A) etmaalwaarde.
Uit de resultaten van het akoestische rapport blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) bij
alle omliggende woningen wordt voldaan aan deze richtwaarden. In het akoestisch onderzoek zijn
referentiepunten opgenomen. Deze referentiepunten hebben we opgenomen in de voorschriften om te
borgen dat er wordt voldaan aan de geluidsnormeringen.
Maximale geluidniveau (LA,max)
Voor het maximale geluidniveau (LA,max) moet volgens § 3.2 van de handreiking ter plaatse van
geluidgevoelige objecten worden gestreefd naar het voorkomen van geluidsniveaus die meer dan 10
dB(A) boven het aanwezige gemiddelde geluidsniveau uitkomen. In gevallen waarbij niet aan deze
waarden kan worden voldaan, kunnen normen worden gehanteerd die het maximum van 70 dB(A), 65
dB(A) en 60 dB(A) niet overschrijden voor dag-, avond- en nachtperiode. Laatstgenoemde waarden
zijn volgens vaste jurisprudentie regelmatig als aanvaardbaar aangemerkt. Uit de resultaten van het
akoestische rapport blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) op alle omliggende woningen
wordt voldaan aan laatstgenoemde waarden. Aangezien het echter niet nodig is om meer geluidruimte
te vergunnen dan noodzakelijk is, zijn op de omliggende woningen de in het rapport van het
akoestisch onderzoek berekende waarden voor de dag-, avond- en nachtperiode vergund.
Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting
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De beoordeling van het aspect `indirecte hinder´ (het verkeer van en naar de inrichting dat nog niet is
opgenomen in het heersende verkeersbeeld) heeft plaatsgevonden op basis van de circulaire van
VROM d.d. 29 februari 1996. In deze circulaire is een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)etmaalwaarde opgenomen.
De verkeersbewegingen van en naar de inrichting als gevolg van de aangevraagde activiteiten zijn in
het akoestisch onderzoek betrokken. Het geluidrapport laat zien dat bij alle in aanmerking komende
woningen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt gerespecteerd. De indirecte
hinder vanwege verkeer vormt geen reden de aangevraagde vergunning te weigeren.
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige
bestemmingen is trillinghinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom
niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

Toetsing best beschikbare technieken
Toetsingskader
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 komende beste beschikbare technieken
(BBT) worden toegepast.
Concrete bepaling BBT
Voor dit IPPC bedrijf zijn de volgende documenten (mogelijk) van belang:
- BBT-conclusie ‘voedingsmiddelen, dranken en zuivel’
- BREF ‘op- en overslag bulkgoederen’
- BREF ‘koelsystemen’
- BREF ‘energie-efficiency’
In de aanvraag is beschreven hoe het bedrijf rekening houdt met de relevante aspecten uit deze
documenten.
Beoordeling
BBT-conclusie ‘voedingsmiddelen, dranken en zuivel’
Deze BBT is van toepassing op de IPPC-categorie 6.4b. Om minimaal aan BBT te voldoen dient er
een milieubeheerssysteem opgesteld en uitgevoerd te worden. De volgende onderwerpen moeten ook
in het milieubeheerssysteem komen te staan:
- Inventerarisatie van water-, energie- en grondstoffenverbruik en van afvalwater- en
afgasstromen (BBT 2);
- Energie-efficientieplan (BBT 6a), zie ook onderstaand stuk over de BREF ‘energie-efficiency’;
- Geluidbeheersplan (BBT 13);
- Geurbeheersplan (BBT15).
Hierover worden voorschriften verbonden aan deze vergunning.
BREF “op- en overslag bulkgoederen”.
Deze horizontale BREF gaat in op alle soorten op- en overslag. De BREF richt zich hoofdzakelijk op
emissies naar de lucht. Deze BREF is relevant voor de volgende gevraagde veranderingen:
- de opslag van vloeistoffen in verticale tanks met vast dak
- de opslag van verpakte tussenproducten
- bovengrondse gesloten transportleidingen voor het transport van gereed product naar de
vullijnen op de verdieping van de nieuwe loods
- de bufferopslag voor het verdere afvullen voor gereed ei-product.
De opslagen inclusief transportleidingen zijn gesloten uitgevoerd, er komen geen emissies vrij.
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BREF “koelsystemen”
De BREF “koelsystemen” is voor Global Food Group Ospel niet relevant. Deze BREF heeft alleen
betrekking op industriële koelsystemen met lucht en/of water als koelmiddel. Deze koelmiddelen
worden bij het bedrijf niet toegepast. Hierdoor is de BREF niet van toepassing.
BREF ‘energie-efficiency’
Er is een goede start gemaakt met het invullen van de punten uit de BREF ENE, echter er ontbreken
nog wat essentiële zaken die in het milieubeheerssysteem moeten worden opgenomen.
Daarom wordt aan deze vergunning het voorschrift verbonden dat het milieubeheerssysteem
aangepast dient te worden zodat deze voldoet aan de BREF.
Conclusie
De aangevraagde verandering voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte
voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt ook verwezen naar de
desbetreffende paragraaf.
Wij zijn van oordeel dat de ingediende gegevens voldoende informatie bevatten voor een goede
beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.
Toetsing aan overige richtlijnen, regels en wetten
Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in
andere wetten en regels zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven. In sommige
gevallen is ook voor deze wetten en regels een toestemming van het daarvoor betreffende bevoegde
gezag nodig.
1.1.2.4

Nadere ambtshalve overwegingen

In de vigerende vergunning worden in de “Bodem” voorschriften foutieve verwijzingen vermeld. Het is
echter duidelijk dat dit een verschrijving betreft. Hieronder de correcte verwijzing:
Vergunning d.d. 5 april 2011
6.2.1
7.2.1
7.2.7
7.2.8
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2

Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:
2.1

Het oprichten veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van
een inrichting.

2.1.1

ALGEMEEN

2.1.1.1.1
De voorschriften behorende bij de vigerende vergunning verleend d.d. 5 april 2011 met kenmerk UV
20100013 zijn van toepassing op de veranderingen verleend in onderhavige vergunning, tenzij in de
voorschriften anders is bepaald.
2.1.1.1.2
De inrichting moet in werking zijn volgens de bij de vergunning en de daarin gehanteerde
uitgangspunten, behalve als daarvan blijkens de hierna volgende voorschriften mag of moet worden
afgeweken.
2.1.1.1.3
Voorschrift 2.2.1.2.12 van de vergunning verleend op 5 april 2011 wordt als volgt gewijzigd:
Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet
milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te
worden gedaan aan de Gemeente Nederweert. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet
milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.
2.1.1.1.4
Wanneer in de gebouwen dan wel op of bij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen, vliegen of
insecten) voorkomt, moeten doelmatige bestrijdingsmaatregelen worden getroffen.
2.1.2
2.1.2.1

GELUID
Algemeen

2.1.2.1.1
Controle op en berekeningen van de in de voorschriften opgenomen geluidgrenswaarden moeten
geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999" (ministerie van
VROM) op een waarneemhoogte van 1,5 m boven maaiveld in de dagperiode van 7.00 tot 19.00 uur
en 5 m boven het maaiveld in de overige perioden van 19.00 tot 7.00 uur, zonder de eventuele
reflectiebijdrage van een achterliggende gevel. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet
overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
2.1.2.1.2
De ligging van onderstaande beoordelingspunten staan beschreven in het akoestisch onderzoek
behorende bij de aanvraag.
2.1.2.1.3
De volgende geluid reducerende maatregel dient te zijn uitgevoerd:
- De compressoren van de chillers (bron b01 - b06) zijn ingepakt en de machines zijn geplaatst
binnen een absorberend geluidscherm zoals beschreven in het aanvullend schrijven
ingediend op 20 maart 2020.
2.1.2.1.4
Vergunninghouder mag de geluid reducerende maatregel uit voorschrift 2.1.2.1.3 vervangen door een
gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid richting het bevoegd gezag wordt
gemotiveerd en akkoord wordt bevonden. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve
maatregel minstens evenveel geluid reductie behaald ten opzichte van de oorspronkelijke maatregel
(voorschrift 2.1.2.1.3).
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2.1.2.2

Representatieve bedrijfssituatie

2.1.2.2.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede
door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op onderstaande
beoordelingspunten niet meer bedragen dan:
Referentiepunten
O01a controlepunt voor
de gevel
O02 referentiepunt
eigen woning
O06 Klaarstraat 4
(buiten)
O08 toetsingspunt op
50m
O10 toetsingspunt op
50 m
O11 Klaarstraat 6b
(buiten)
(andere)
geluidgevoelige
bestemmingen op
omliggende woning
(niet op industrieterrein)
(andere)
geluidgevoelige
bestemmingen op
industrieterrein

LAr,LT [in dB(A)] Dag
07.00-19.00

LAr,LT [in dB(A)] Avond LAr,LT [in dB(A)] Nacht
19.00-23.00
23.00-07.00

48

43

40

55

48

42

43

35

28

42

38

34

46

42

39

30

25

24

45

40

35

55

50

45

2.1.2.2.2
Het maximale geluidsniveau LAmax. veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede
door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op onderstaande
beoordelingspunten niet meer bedragen dan:
Referentiepunten
O01a controlepunt voor
de gevel
O02 referentiepunt
eigen woning
O06 Klaarstraat 4
(buiten)
O08 toetsingspunt op
50m
O10 toetsingspunt op
50 m
O11 Klaarstraat 6b
(buiten)
(andere)
geluidgevoelige
bestemmingen

LAr,LT [in dB(A)] Dag
07.00-19.00

LAr,LT [in dB(A)] Avond LAr,LT [in dB(A)] Nacht
19.00-23.00
23.00-07.00

62

62

62

71

71

67

59

59

59

60

60

60

62

62

57

50

45

40

70

65

60
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2.1.2.3

LAmax (laden en/of lossen)

2.1.2.3.1
In afwijking van voorschrift 2.1.2.2.2. is het maximale geluidniveau niet van toepassing op het laden of
het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
2.1.2.4

Geluidsonderzoek bij een IPPC bedrijf

2.1.2.4.1
Binnen 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden en de inrichting volledig in werking is
gebracht moet door middel van een akoestisch onderzoek (controlerapportage) aan het bevoegd
gezag worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften van deze vergunning wordt voldaan. De
resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag
worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag moet vooraf geïnformeerd worden over datum en tijdstip
waarop de geluidmetingen voor bovengenoemderapportage plaatsvinden. Aan de opzet van het
onderzoek kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen in verband met mogelijke specifieke
omstandigheden.
2.1.3

BBT-CONCLUSIE ‘voedingsmiddelen, dranken en zuivel’

2.1.3.1.1
Er dient een milieubeheerssysteem opgesteld en uitgevoerd te worden binnen 6 maanden. De
volgende onderwerpen moeten in het milieubeheerssysteem opgenomen worden:
- Inventerarisatie van water-, energie- en grondstoffenverbruik en van afvalwater- en
afgasstromen (BBT 2);
- Energie-efficientieplan (BBT 6a);
- Geluidbeheersplan (BBT 13);
- Geurbeheersplan (BBT15).
2.1.4

ENERGIE

2.1.4.1.1
Vierjaarlijks, te beginnen september 2023, moet een (geactualiseerd) energie onderzoek worden
ingediend. Het energie efficiëntie plan, zie ook voorschrift 2.1.3.1.1, moet de volgende elementen
bevatten:
A. een beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per
bedrijfsonderdeel);
B. een beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de
energiebalans van het totale object met een toedeling van ten minste 90% van het totale
energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen en waarin ook de uitgaande
energiestromen, inclusief vermogens en temperatuurniveaus, zijn weergegeven;
C. per maatregel (techniek/voorziening):
1. de jaarlijkse energiebesparing;
2. de (meer) investeringskosten;
3. de verwachte economische levensduur;
4. de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die
tijdens het onderzoek gelden;
5. een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan
samenhangende met energiebesparing;
6. de onderbouwing en de conclusie dat de maatregel rendabel of niet rendabel is;
D. een overzicht van mogelijke organisatorische (waaronder bedieningsinstructies) en good
house keeping maatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing;
E. een energie uitvoeringsplan voor de energiebesparende maatregelen. In het energie
uitvoeringsplan is ten minste voor alle rendabele maatregelen (technieken en voorzieningen)
aangegeven wanneer die zullen worden getroffen. Als er rendabele maatregelen zijn die niet
zullen worden uitgevoerd, dan wordt dat in het plan gemotiveerd.
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2.1.4.1.2
Het energie onderzoek wordt beoordeeld door het bevoegd gezag. Indien het bevoegd gezag dit nodig
acht, moet het energie onderzoek worden aangevuld en opnieuw worden aangeboden conform dit
voorschrift.
2.1.4.1.3
Maatregelen, die volgen uit het beoordeelde energie onderzoek (voorschrift 2.1.4.1.2) te beginnen
september 2019, met een terugverdientijd van 5 jaar of minder moeten uitgevoerd worden binnen 4
jaar.
2.1.4.1.4
Indien sprake is van actualisatie van het energie onderzoek en de installaties niet zijn gewijzigd, kan
volstaan worden met een actualisatie van de onderdelen c, d, en e uit het energie onderzoek, vermeld
in voorschrift 2.1.4.1.1.
2.1.4.1.5
Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde
dat de gelijkwaardigheid in het energiedeel van het milieujaarverslag of anderszins richting het
bevoegd gezag wordt gemotiveerd en akkoord wordt bevonden. Onder gelijkwaardig wordt verstaan
dat de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de verbetering van de energieefficiëntie en geen stijging geeft van de milieubelasting ten opzichte van de vervangen maatregel.
2.1.5
2.1.5.1

NAZORG
Algemeen

2.1.5.1.1
Minimaal een maand vóór het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten waarvoor
vergunning is verleend, moet de inrichtinghouder van het tijdstip waarop de activiteiten zullen worden
beëindigd, melding aan ons doen.
2.1.5.1.2
Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten, waarvoor vergunning is verleend, dient de
inrichting of het betreffende inrichtinggedeelte in een schone en ordelijke staat te zijn gebracht.
2.1.5.1.3
Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten, waarvoor vergunning is verleend, moeten
installaties en/of onderdelen, welke in slechte staat van onderhoud verkeren en een bedreiging
vormen voor het milieu, uit de inrichting worden verwijderd.
2.1.5.1.4
Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten, waarvoor vergunning is verleend, dienen
de in de inrichting aanwezige (gevaarlijke) afvalstoffen uit de inrichting of het betreffende
inrichtinggedeelte te worden verwijderd.
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