
 *D152097259* 
D152097259 

 

 pagina 1 / 7 

 

 

 

 

 

 

 

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU 
 

 

Aanvrager : P.C. van Tuijl Kesteren b.v.  

Datum besluit :  

Onderwerp : uitbreiding bedrijfsgebouw Van Tuijl Marsdijk Lienden 

Gemeente / locatie : Gemeente Buren / Marsdijk 13 te Lienden 

OLO-nummer : 1810897 

Zaaknummer : W.Z15.100852.01 

Activiteit(en) : milieu 
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BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Onderwerp 
 
Op 22 mei 2015 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van P.C. 
van Tuijl Kesteren B.V. Het betreft het oprichten en in gebruik nemen van een 
inpandige menginstallatie en vier opslagsilo’s voor veevoer. De aanvraag gaat over de 
inrichting gelegen aan het Marsdiep 13a-19 te Lienden. De aanvraag is geregistreerd 
onder OLO-nummer 1810897.  
 
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning de 
omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: 
1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw); 
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder c (bestemmingsplan); 
3. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e2° (milieu) en artikel 2.14, vijfde lid.  
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
Namens deze, 
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1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN 

 

 
1.1 Gegevens aanvrager 
Op 22 mei 2015 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland een aanvraag om een 
omgevingsvergunning ontvangen van P.C. van Tuijl Kesteren B.V. 
De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Marsdijk 13a-19 te 
Lienden. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 1810897. 
 
1.2 Projectbeschrijving 
Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is te omschrijven als het oprichten 
en in gebruik nemen van een installatie voor het mengen van veevoedercomponenten 
tot een door de afnemer gewenste samenstelling en deze op te slaan silo’s. In de 
vergunde situatie heeft P.C. van Tuijl Kesteren B.V. een vergunning voor de opslag en 
transport van veevoeder en veevoederbestanddelen.  
De capaciteit van de inrichting neemt door de verandering niet toe. 
Voor het onderdeel milieu wordt door P.C. van Tuijl Kesteren B.V. gevraagd om een 
veranderingsvergunning (milieuneutraal artikel 3.10, lid 3 Wabo). 
 
De aanvraag milieu bestaat uit: 

- aanvraagformulier omgevingsvergunning; 
- toelichting en milieuaspecten bij uitbreiding bedrijfsgebouw; 
- situatietekening; 
- plattegrond; 
- geluidonderzoek; 
- onderbouwing status diervoedingsproducten; 
- aanvullende gegevens d.d. 16 september 2015. 

 
 
1.3 Huidige vergunning situatie 
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen verleend: 

 een oprichtingsvergunning d.d. 11 december 2001 (kenmerk MW99.15805) 
verleend door Gedeputeerde Staten; 

 een veranderingsvergunning d.d. 5 juni 2012 (kenmerk W1109002) verleend 
door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Buren; 

 een veranderingsvergunning d.d. 7 maart 2014 (kenmerk 021414355) verleend 
door Gedeputeerde Staten van Gelderland. 

Naast bovenstaande vergunningen zijn tevens de volgende meldingen ingevolge artikel 
9.19 Wm voor de inrichting geaccepteerd: 

 Melding van 28 juni 2007; 

 Melding van 28 juni 2007. 
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1.4 Bevoegd gezag 
Volgens het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de 
daarbij horende bijlage 1, onderdeel C, valt de inrichting onder de categorie 9.1 en 
onder categorie 28.4 onder c, sub 1 uit het Bor. 
 
De activiteit van de inrichting wordt genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn 2010/75/EU 
van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële 
emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en wel in 
categorie 5.3. Hierdoor beschouwen wij de gehele inrichting als een inrichting waartoe 
een IPPC-installatie behoort. 
 
Op grond van bovenstaande en op grond van artikel 3.3 uit het Bor zijn Gedeputeerde 
Staten van Gelderland het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te 
verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarom moeten wij er procedureel en inhoudelijk 
voor zorgen dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de 
fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot 
bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder moeten wij er zorg voor dragen dat 
de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. 
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1.5 Volledigheid van de aanvraag 
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Hieruit bleek 
dat de aanvraag onvoldoende informatie bevatte om de milieueffecten van de 
verandering te beoordelen. Wij hebben om aanvullende informatie gevraagd. Op grond 
van de beoordeling van de aanvraag en de aanvullende informatie zijn wij 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. 
 

 
 

2. TOETSINGSKADER MILIEU 

 
2.1 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 milieu neutrale 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. 
 
 
2.2 Toetsing gevolgen voor milieu 
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens 
concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. In de onderstaande 
hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van 
het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed kunnen zijn 
(bodem, geluid, lucht). 
 
Bodem 
Voor het mengen van poeder- of granulaatvormige bestanddelen van veevoer wordt 
gebruik gemaakt van een elektrisch gedreven roerwerk in een cilindrisch toelopend 
mengvat. De opslag van het gereed product vindt plaats in silo’s. De gebruikte 
installatie is niet afhankelijk van brandstof en is niet te classificeren als een 
bodembedreigende activiteit. De te mengen veevoederbestanddelen zijn vergund en 
vormen geen extra bodembedreigende activiteit. 
 
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat -ten aanzien van het aspect bodem- 
de veranderingen niet zullen leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het 
milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. 
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Geluid 
In het bij de aanvraag gevoegde ‘Geluidonderzoek uitbreiding bedrijfsgebouw’ worden 
de akoestische gevolgen van de veranderingen bepaald. Daarnaast wordt de 
geluiduitstraling ook gecorrigeerd voor de veranderingen die in het verleden hebben 
plaatsgevonden. Dit om een actuele weergave van de geluiduitstraling van de inrichting 
te vormen. De geluiduitstraling van de bestaande activiteiten en de aangevraagde 
activiteit liggen binnen de vergunde waarden.   
 
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat -ten aanzien van het aspect geluid- 
de veranderingen niet zullen leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het 
milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. 
 
Lucht 
Het mengen van de veevoederbestanddelen vindt inpandig in een gesloten ruimte 
plaats. Het transport van mengvoer vindt plaats middels transportschroeven en redlers 
(gesloten transportsysteem, waarmee door middel van een sleepketting droge stoffen 
horizontaal kunnen worden verplaatst of onder een hoek van maximaal 60° omhoog 
gebracht). Er is geen emissie van stof naar de buitenlucht te verwachten. 
 
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat -ten aanzien van het aspect lucht- 
de veranderingen niet zullen leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het 
milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. 
 
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. 
 
 
2.2 Toetsing andere inrichting 
De inrichting is op basis van zijn bestaande activiteiten ingedeeld in categorie 28.4 c.1 
van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht. De aangevraagde activiteit ‘mengen’ valt 
onder de voornoemde indeling.  
 
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. 
 
 
2.3 Toetsing milieueffectrapport 
De aangevraagde activiteit valt niet onder enige categorie van het Besluit 
milieueffectrapportage.  
 
De aangevraagde activiteit kan niet worden aangemerkt als een activiteit die het 
opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maakt. 
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3. CONCLUSIE 

 
Wij concluderen dat de aangevraagde veranderingen niet leiden tot andere of grotere 
nadelige effecten voor het milieu dan de volgens de geldende vergunning zijn 
toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het opstellen van en 
milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt 
de verandering niet tot en andere inrichting dan waarvoor eerder een 
omgevingsvergunning is verleend. Wij zien geen aanleiding om voor deze verandering 
nadere voorschriften op te nemen. 
 


