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1. PROCEDURELE ASPECTEN 

1.1 Gegevens aanvrager 

Op 25 oktober 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:  

Bel Leerdammer B.V., Rondweg 9 te Dalfsen. 

1.2 Projectbeschrijving 

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een 

sprinklerbuffertank en bijbehorend pomphuis. De sprinklerinstallatie wordt gebruikt voor 

brandbestrijding. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende 

in de Wabo omschreven activiteiten: bouwen en het milieuneutraal veranderen (artikel 2.1 lid 1 

onder a en e Wabo). 

1.3 Huidige vergunningsituatie 

In onderstaande tabel zijn de vergunningen aangegeven die zijn verleend voor de inrichting, 

gelegen aan de Rondweg 9 te Dalfsen.  

 

Kader Bevoegd gezag Datum afgifte Soort Onderwerp 

Wet milieubeheer Gemeente Dalfsen 25 maart 2008 Revisievergunning Gehele inrichting 

Wet milieubeheer Gemeente Dalfsen 19 januari 2009 Art. 8.19 melding Uitbreiding pekellokaal e.a. 

Wabo Gemeente Dalfsen 26 april 2011 Milieuneutrale 
wijziging 

Plaatsen geluidscherm en 
stratificatietank 

Wabo Gemeente Dalfsen 10 juli 2013 Veranderings-
vergunning 

Capaciteitsuitbreiding 

Wabo Gemeente Dalfsen 19 februari 2014 Milieuneutrale 
wijziging 

Plaatsing en gebruik 
chloordioxide en zoutzuur-
container 

Wabo Gemeente Dalfsen 20 november 2014 Melding 
Activiteitenbesluit 

Wasplaats RMO 

Wabo Gemeente Dalfsen 7 augustus 2015 Milieuneutrale 
wijziging 

Plaatsen bovengrondse 
opslagtank 

Wabo Gemeente Dalfsen 30 september 2015 Milieuneutrale 
wijziging 

Dosering IBCs, 
geurmaatregel, NSA, opslag in 
containers 

Wabo Gemeente Dalfsen 29 augustus 2016 Milieuneutrale 
wijziging 

CO2 tank 

 

De vergunde activiteiten betreffen onder meer het maken en opslaan van kaas. 

1.4 Bevoegd gezag 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 

2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd 

in Bijlage I onderdeel C categorie 9.1 d van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe 

een IPPC-installatie behoort. 
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1.5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure 

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager in de gelegenheid 

gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 22 

december 2016. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op 

volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede 

beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in 

behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop 

de aanvraag is aangevuld.  

1.6 Procedure (regulier) en zienswijze  

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in 

paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 18 januari 2017 conform artikel 3.8 Wabo 

van de aanvraag kennis gegeven in weekblad ‘Dalfser Courant’. 

 

Naar aanleiding van de publicatie van de aanvraag zijn geen zienswijzen ingediend. 

1.7 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen  

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of 

betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de 

artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, zijn het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de 

Veiligheidsregio IJsselland de wettelijk adviseurs. Aangezien er geen wijzigingen zijn met betrekking 

tot de ammoniak koelinstallatie en de indirecte lozing is geen advies gevraagd. 

2. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING 

2.1 Activiteitenbesluit 

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die 

binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct 

werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.  

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een 

vergunningplicht geldt. 

  
Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een 

IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, zijn 

bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde 

voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse 

werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. 

 

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd , wordt aangemerkt als een type C inrichting 

waartoe een IPPC-installatie behoord. 

De aanvraag heeft o.a. betrekking op het plaatsen van een noodstroomvoorziening voor de 

sprinklerinstallatie. Dit betreft een installatie met een geïntegreerde dieselopslag. Deze installatie 

valt onder paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat - voor zover deze betrekking 

hebben op de genoemde installatie - moet worden voldaan aan de artikelen uit het 

Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling. 
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3. TOETSINGSKADER MILIEU 

3.1 Inleiding 

 
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. 

3.2 Toetsing gevolgen voor milieu 

Wij hebben de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens getoetst aan de aspecten 

genoemd in de inleiding. 

 

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij 

dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. 

 

De aanvraag van Bel Leerdammer B.V. heeft betrekking op het plaatsen van sprinklerbuffertank en 

bijbehorend pomphuis. 

 

Deze veranderingen hebben geen gevolgen voor de vergunde productieprocessen en 

productiecapaciteiten. De sprinklerinstallatie wordt slechts ingeschakeld in geval van brand. 

Periodiek zal de installatie wordt getest op goed functioneren. 

 

• Geluid 

De sprinklerinstallatie wordt ingeschakeld in geval van brand in het bedrijf. De installatie wordt 

periodiek gedurende korte tijd getest op goed functioneren. De installatie staat opgesteld in een 

geïsoleerd pomphuis. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de geluiduitstraling van de inrichting. 

 

• Overige aspecten 

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen 

toename zal zijn van de milieubelasting. 

 

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.  

3.3 Toetsing 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.  

3.4 Toetsing milieueffectrapport 

De verandering is niet m.e.r.-plichtig. 
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3.5 Conclusie 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het plaatsen van een sprinklerbuffertank en 

bijbehorend pomphuis zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.  

 


