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Besluit 

Onderwerp 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft namens het college 

van Gedeputeerde Staten van Flevoland op 19 juli 2019 van Vecozuivel B.V., 

Werktuigweg 37 in Zeewolde, een verzoek tot wijzigen van een voorschrift ontvangen. 

Het betreft het verzoek tot wijziging van de manier waarop de pH-metingen worden 

uitgevoerd. Op dit moment vinden de metingen volcontinu plaats en verzocht wordt dit te 

veranderen naar een meting van eenmaal per 24 uur. Het is daarbij een indirect verzoek 

van Vecozuivel B.V., dit naar aanleiding van de communicatie met en op verzoek van de 

vertegenwoordigers van het Waterschap Zuiderzeeland. 

 

Besluit 

Omdat een verzoek tot wijziging van een voorschrift door Vecozuivel B.V. is ingediend, 

besluit het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, de omgevingsvergunning 

onder de reguliere voorbereidingsprocedure milieuneutraal veranderen, te verlenen. Dit 

is op basis van artikel 2.1, lid 1 onder e juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht.  

Tevens besluit het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland; 

- dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd; 

- voorschrift 3.1.6 van de omgevingsvergunning (revisievergunning milieu) met 

kenmerk 131217/JBO/hac-003, verleend op 18 december 2013, te wijzigen. 

Bijgevoegde document 

Het volgende document is onderdeel van het besluit: 

- Aanvraag met OLO-nummer 4554759, d.d. 19 juli 2019; 

- begeleidend schrijven milieuneutrale wijziging Bk Bouw- & Milieuadvies B.V., met 

projectnummer: 192519, d.d. 17 juli 2019. 
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Ondertekening  

 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, 

Namens deze, 

 

 
 
drs. P.H. Stam 
Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
 

Besluitdatum: 19-9-2019 

Afschrift verzonden aan: 

 Bk Bouw- & Milieuadvies B.V. Dokweg 17a, 1976 CA  IJMUIDEN 

 Gemeente Zeewolde. 

 Waterschap Zuiderzeeland. 
  

m.lutters
Tekstvak
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Rechtsmiddelen 

Bezwaar 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door 
belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden 

ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het 
bezwaarschrift moet verzonden worden aan: 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland 
Commissie Bezwaar en Beroep 

Postbus 55 

8200 AB  Lelystad 
 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, 
datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven 

waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd. 

 
Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als 
de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, 

kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 

voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder 
vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het 

verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.  
 

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 

(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige 
voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.  

  

http://www.rechtspraak.nl/
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Procedurele overwegingen  

Gegevens aanvrager 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft namens het college 

van Gedeputeerde Staten van Flevoland op 19 juli 2019 van Vecozuivel B.V., 

Werktuigweg 37 in Zeewolde, een verzoek tot wijzigen van een voorschrift ontvangen. 

Het betreft het verzoek tot wijziging van de manier waarop de pH-metingen worden 

uitgevoerd. Op dit moment vinden de metingen volcontinu plaats en verzocht wordt dit te 

veranderen naar een meting van eenmaal per 24 uur. Het is daarbij een indirect verzoek 

van Vecozuivel B.V., dit naar aanleiding van de communicatie met en op verzoek van de 

vertegenwoordigers van het Waterschap Zuiderzeeland. De aanvraag is ingediend door 

de gemachtigde, Bk Bouw- & Milieuadvies B.V, Dokweg 17a in IJmuiden. 

 

Vergunde situatie 

Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden, zijn de volgende 
vergunningen verleend: 

- Omgevingsvergunning voor het reviseren van een melkfabriek met kenmerk 

131217/JBO/hac-003, verleend op 18 december 2013; 
- melding Activiteitenbesluit voor het gebruik van de nieuwe bedrijfshal als 

magazijn, kenmerk or2san25cz, van 19 december 2014;   
- Wabo omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe bedrijfshal, 

kenmerk 150320/JBO/kbe-001, van 24 maart 2015;  

- Wabo omgevingsvergunning voor de bouw van twee silo's en een zoutzuuropslag 
en de uitbreiding van een inrichting bestemd voor de productie van 

zuivelproducten kenmerk 10909/HZ_WABO-24656 en OLO nr. 1650691, van 18 

september 2015; 
- veranderingsvergunning, de gehele inrichting omvattend, kenmerk Kenmerk 

HZ_WABO-53950 Olo nr. 2726877 1 maart 2018. 
 

Aangevraagde wijziging 

 
Ten opzichte van de eerder vergunde situatie is het volgende verzoek tot wijziging van 

een voorschrift ingediend. 
 

Momenteel verstrekt Vecozuivel op basis van een 24-uursmonster de gegevens aan het 

bevoegd gezag. Dit is niet conform de voorwaarde zoals vermeld in de huidige 
vergunning. Het voorschrift geldt namelijk dat continu gegevens geleverd worden. Na 

overleg met het bevoegd gezag en Waterschap Zuiderzeeland is afgesproken om dit aan 
te passen conform de huidige werkwijze die als afdoende wordt gezien door alle 

betrokkenen. Dit kan aangezien het correctieve systeem van de fabriek zo is uitgerust 

dat lozing van afvalwater alleen plaatsvindt als de pH binnen de gestelde norm valt. Het 
wijzigingsverzoek omvat het verzoek tot wijziging van de manier waarop de pH-metingen 

worden uitgevoerd. Op dit moment vinden de metingen volcontinu plaats en verzocht 

wordt dit te veranderen naar een meting van eenmaal per 24 uur. Het is daarbij een 
indirect verzoek van Vecozuivel B.V., dit naar aanleiding van de communicatie met en op 

verzoek van de vertegenwoordigers van het Waterschap Zuiderzeeland. Ter informatie, 
de continumeting zal intern gecontinueerd worden voor de eigen kwaliteitsdoeleinden.  

Het Waterschap Zuiderzeeland, die het afvalwater in haar rioolwaterzuiveringsinstallatie 

verder zuivert heeft aangegeven dat zij thans een meting van eenmaal per 24 uur 
voldoende achten. Hierover is op 16 september 2019 middels een brief met zaaknummer 

581693 door het Waterschap Zuiderzeeland advies uitgebracht. Het advies luidt om 
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voorschrift 3.1.6 van de revisievergunning van 18 december 2013 met kenmerk 

131217/JBO/hac-003 te wijzigen. Het advies wordt opgevolgd en het gewijzigde 
voorschrift is verderop in deze beschikking opgenomen. 

 

Projectbeschrijving en bevoegd gezag 

Vecozuivel B.V. is een inrichting die valt onder, onder andere, categorie 9.3, sub b, van 

onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het college van 

Gedeputeerde Staten van Flevoland is bevoegd gezag om de vergunning voor deze 
inrichting te verlenen. Dit is op basis van artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3 van het 

Bor. 

 
De vergunningplicht voor deze inrichting vloeit voort uit artikel 2.1 lid 2 van het Bor. 

Vecozuivel B.V. ontvangt meer dan 200 ton melk per dag en is daardoor, op grond van 
categorie 6.4 onder c van bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies, een inrichting  

waartoe een IPPC-installatie behoort.  

 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de 

provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi 
en Vechtstreek de overgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht 

en handhaving. 

 

Ontvankelijkheid 

Op basis van de Regeling omgevingsrecht is het verzoek getoetst op ontvankelijkheid. 

Het verzoek bevat voldoende informatie om de gevolgen van de activiteit op de fysieke 
leefomgeving goed te kunnen beoordelen. Het verzoek is dan ook ontvankelijk en in 

behandeling genomen. 

 

Aanvraag, procedure (regulier) 

Het bevoegd gezag is van oordeel dat de aangevraagde verandering voldoet aan de 

vereisten van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo om te kunnen worden beschouwd als milieu-

neutrale wijziging waarvoor de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. 
 

De beschikking is om die reden voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. 
Deze procedure is beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.  
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Inhoudelijke overwegingen 

Toetsing voorwaarden Wabo 

 De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de 

werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en 
onder e van de Wabo.  

 De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een 
milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden 

uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan 

worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering 
van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting: 

 niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de 

geldende vergunning zijn toegestaan; 
 niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is 

verleend; en 
 niet m.e.r.-plichtig is. 

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 

Toetsing gevolgen milieu 

Geluid  
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu op dit 

aspect omdat:  
• De in- en uitrit van Vecozuivel B.V. niet zal wijzigen/intensiever gebruikt worden; 

• In de nabije omgeving géén geluidsgevoelige objecten zijn gelegen;  

• Geen machines bijgeplaatst worden waardoor de productie wijzigt.  
 

Lucht en geur  
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu op dit 

aspect omdat:  

• De vervoersbewegingen niet veranderen;  
• Bestaande emissiepunten niet veranderen en in de omgeving geen geurgevoelige 

objecten aanwezig zijn.  

 
Bodem  

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu omdat: 
• De bodembedreigende activiteiten niet zullen wijzigen. 

  

Externe veiligheid  
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu omdat: 

• Er geen nieuwe afvalwaterstromen ontstaan of extra opslagvoorzieningen worden 
gerealiseerd.  

 

Vervoer  
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu op dit 

aspect omdat:  

• De vervoersbewegingen niet wijzigen.  
 

Water  
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu op dit 

aspect omdat:  
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• De samenstelling van de afvalwaterstroom niet wijzigt;  

• De wijze van meting wijzigt, maar de kwaliteit van het afvalwater wijzigt niet. 

Op basis van de bovengenoemde milieuaspecten zal deze wijziging niet leiden tot andere 

of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn 
toegestaan. 

Toetsing geen andere inrichting 

 Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden 

opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder 
een vergunning is verleend. 

Toetsing milieueffectrapportage 

 Er hoeft bij dit verzoek geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden 

hiervoor is dat de in het verzoek beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn 
vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het 

Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). Het verzoek heeft geen betrekking op de 
wijziging van de productiecapaciteit.  

Conclusie 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de 

inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 

 

Voorschrift 

Voorschrift 3.1.6 van de revisievergunning van 18 december 2018 met kenmerk 

131217/JBO/hac-003, wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 

3.1.6 De navolgende afvalwaterstromen dienen als volgt te worden bemonsterd en 

onderzocht. 
Bemonsteringsfrequentie 

Afvalwaterstromen: Frequentie per 

kalenderjaar: 

Onderzoek op parameter 

genoemd in: 

Effluent 
(volumeproportioneel 

samengesteld 

etmaalmonster) 

1 keer per kwartaal 
(tussen 2 monsternames 

dienen tenminste 2 

maanden te zijn 

verstreken) 

- Voorschrift 3.1.1 
 

Effluent 

(volumeproportioneel 

samengesteld 

etmaalmonster) 

Dagelijks - pH 

De datum waarop de afzonderlijke afvalwaterstromen worden bemonsterd dient vooraf 

aan de Afdeling Toezicht en Handhaving van de OFGV te worden doorgegeven en dient 

zodanig te worden gekozen, dat een representatief beeld wordt verkregen van de geloosde 

afvalwaterstromen. 

 




