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WIJZIGING OP VERZOEK 

1 INLEIDING 
Per brief d,d, 10 juni 2009 door ons ontvangen op 12 juni 2009 (zaaknr. 187321), is door vergunninghouder 
verzocht om op grond van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer (Wm) de vergunning van 24 maart 2009, 
(nr.2009-17.972/13,MV) te wijzigen. 
Op basis van artikel 8.24 van de Wm kan het bevoegd gezag, op verzoek van de vergunninghouder, de 
beperkingen waaronder een vergunning is verieend, en de voorschriften die daaraan zijn verbonden 
wijzigen, aanvullen of intrekken. 

2 PROCEDURE 
Voorafgaand aan bovengenoemd verzoek van vergunninghouder tot wijziging van de vergunning heeft 
overleg plaatsgevonden tussen de Provincie en de vergunninghouder 
Bij brief van 14 juli 2009 is de ontvangst van het verzoek tot wijziging aan vergunninghouder bevestigd. 
Bij brief van 14 juli 2009 is het verzoek tot wijziging tevens gezonden aan: 
- College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum; 
- Regionale Brandweer; 
- Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest; 
- VROM Inspectie Noord; 
- Rijkswaterstaat 
Daarbij zijn zowel vergunninghouder als de hiervoor genoemde adviseurs in de gelegenheid gesteld om 
binnen vier weken na verzending van dit schrijven hun zienswijze kenbaar te maken. Hiervan is geen gebruik 
gemaakt. 

2.1 Processtappen 
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag aan FrieslandCampina op 15 juni 2009 schriftelijk 
bevestigd. 
De aanvraag is op 14 juli 2009 voor advies verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs en 
bestuursorganen. 
Het ontwerp van de beschikking heeft, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken, 
waaronder het informatieblad, van maandag 7 september tot en met maandag 19 oktober 2009 ter inzage 
gelegen in de gemeente Bedum en dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het 
Dagblad van het Noorden van zaterdag 5 september 2009, 
Een exemplaar van de ontwerpbeschikking is verzonden aan de vergunningaanvrager en aan de bij deze 
procedure betrokken adviseurs. 
Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de terinzagelegging 
van het ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te brengen. Hierbij is 
tevens de mogelijkheid geboden tot het houden van een gedachtenwisseling met de aanvrager en het 
bevoegd gezag. 
Er zijn binnen deze periode geen zienswijzen binnengekomen. 
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3 TOETSING EN BEOORDELING 
3.1 Toetsingspunten 
Het verzoek tot wijziging moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8,8 toten met 8,10 van de 
Wm, In artikel 8,8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden betrokken of in 
acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden, In artikel 8,9 wordt aangegeven, dat 
de te wijzigen vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. De relevante aspecten voor 
deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde. 
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door de wijziging van de vergunning geen strijd met 
regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de 
in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten. 
3.2 Verzoek tot wijziging 
Bij besluit van 24 maart 2009, nr. 2009-17.972/13,MV is aan Friesland Foods Bedum gevestigd aan het 
Boterdiep Westzijde 45 te Bedum, een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet 
milieubeheer (Wm) verieend. 
De vergunninghouder verzoekt om van deze vergunning de voorschriften 5.1.1. t/m 5.1.13 te wijzigen naar 
aanleiding van de herziening van de PGS 13. Bij deze herziening is de versie van de PGS 13 uit 2005, 
afgekort tot PGS 13(2005), vervangen door de PGS 13 versie 1 van februari 2009, afgekort tot 
PGS 13(2009). De PGS 13(2009) is in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de Europese norm op dit 
gebied, de EN 378:2008, getiteld 'Koelsystemen en warmtepompen -Veiligheid- en milieueisen. 
Het verzoek richt zich met name op de eisen ten aanzien van de brandwerendheid van de buitenmuren. In 
de PGS 13(2009) is deze eis vervallen. Verderverzoekt vergunninghouder om de voorschriften 5.1.1.t/m 
5,1.13 in overeenstemming te brengen met PGS 13(2009). 
3.3. Beoordeling buitenmuur machinekamer 
In de PGS13(2005) staat in paragraaf 5,7 de volgende eis opgenomen: 
"Buitenmuren en muren van brandcompartimenten moeten als geheel afsluitbare brandmuren worden 
uitgevoerd. Alle doorvoeringen van leidingen en kanalen voor o.a. ventilatie, koudemiddel, blussystemen, 
communicatiesystemen en elektrische installatie moeten dezelfde brandwerendheid bezitten als 
de wand waahn deze is aangebracht - d.w.z. een brandwerendheid van 60 minuten overeenkomstig 
NEN 6069 - of de afdichting moet onbrandbaar zijn overeenkomstig NEN 6064." 
Deze eis is vastgelegd middels voorschrift 5,1,5,:"de machinekamer moet voldoen aan het gestelde in 
hoofdstuk 5 van de PGS 13", 
Deze eis ten aanzien van buitenmuren is in PGS 13 (2009) komen te vervallen. 
De huidige buitenmuur van de machinekamer dient te worden aangepast om te voldoen aan de eis die de 
PGS 13(2005) stelt (vastgelegd in voorschrift 5,1,5). Wij vinden het niet redelijk om deze eis te handhaven 
nu gebleken is dat deze in de nieuwe PGS 13 van februari 2009 niet meer voorkomt. 
Conclusie: 
De verwijzing in het vigerende voorschrift 5.1,5, naar hoofdstuk 5 van de PGS 13(2005) wordt vervangen 
door een verwijzing naar hoofdstuk 5 van de PGS 13(2009), 
3.4. Beoordeling overige wijzigingen door PGS13(2009) 
Vanwege de wijziging van de PGS 13 dienen verder de volgende voorschriften te worden aangepast: 
- In het vigerende voorschrift 5,1,1, dient de venwijzing naar paragraaf 1,4,1, van de PGS 13(2005) 
ven/angen te worden dooreen verwijzing naar paragraaf 1,5,1 van PGS 13(2009), 
- In hetvigerende voorschrift 5,1,2, dient de verwijzing naar paragraaf 2.5 van de PGS 13(2005) vervangen 
te worden door een venwijzing naar paragraaf 2,5,5, van de PGS 13(2009) 
- In de vigerende voorschriften 5,1,3 en 5,1,4 dient de venwijzing naar PGS 13(2005) vervangen te worden 
dooreen venwijzing naar PGS 13(2009) 
- De PGS 13(2009) geeft in hoofdstuk 6 aan dat montage, vullen en oplevering van ammoniakkoelsystemen 
valt onder het Warenwetbesluit drukapparatuur. Deze regelgeving werkt rechtstreeks zodat vigerend 
voorschrift 5.1.6 kan vervallen, 
- In hetvigerende voorschrift 5,1,7 dient de verwijzing naar paragraaf 7,2 van de PGS 13(2005) vervangen 
te worden door een verwijzing naar paragraaf 8,2 van de PGS 13(2009) 
- In hetvigerende voorschrift 5,1,8, dient de venvijzing naar paragraaf 7,3 en 7,8 van de PGS 13(2005) 
vervangen te worden door een venwijzing naar paragraaf 8,3 respectievelijk 8.8, van de PGS 13(2009) 
- In het vigerende voorschrift 5,1.9 dient de verwijzing naar paragraaf 7,4 van de PGS 13(2005) vervangen 
te worden door een verwijzing naar paragraaf 8,4 van de PGS 13(2009) 
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- In hetvigerende voorschrift 5,1.10 dient de verwijzing naar paragraaf 7,5 van de PGS 13(2005) vervangen 
te worden door een venwijzing naar paragraaf 8,5 van de PGS 13(2009) 
- In hetvigerende voorschrift 5,1,11 dient de verwijzing naar paragraaf 7,7,2 van de PGS 13(2005) 
vervangen te worden door een venwijzing naar paragraaf 8,7,2 van de PGS 13(2009) 
- De PGS 13(2009) geeft in hoofdstuk 7 aan dat keuring en inspectie van ammoniakkoelsystemen valt onder 
het Warenwetbesluit drukapparatuur. Deze regelgeving werkt rechtstreeks zodat een deel van vigerend 
voorschrift 5,1,12 kan vervallen, 
- Vigerend voorschrift 5,1,13 blijft ongewijzigd, 
3.5 Conclusie 
Wij zijn van mening dat het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen genoemde 
wijziging van de vergunning, 

4 BESLISSING 
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet Milieubeheer besluiten wij dat overeenkomstig het 
schriftelijk verzoek van FrieslandCampina d.d, 10 juni 2009, op grond van art, 8,24 van de Wet milieubeheer 
de, aan de bij ons besluit van 24 maart 2009, (nr,2009-17,972/13,MV ingevolge de Wet milieubeheer 
verleende vergunning verbonden, voorschriften 5,1,1, t/m 5,1,13 te vervangen door navolgende 
voorschriften: 

Groningen 27 oktober 2009, 

Gedeputeerde Staten voornoemd: 

, voorzitter. 

, secretaris. 

een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan: 
- Friesland Campina Corporate Center, Blankenstein 142, 7943 PE Meppel; 
- College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum; 
- Regionale Brandweer; 
- Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest; 
- VROM Inspectie Noord; 
- Rijkswaterstaat. 
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VOORSCHRIFTEN 

5,1,1 Bij de ammoniakinstallaties moet minimaal een set instructieregels conform paragraaf 1,5,1 van de 
PGS 13(2009) aanwezig zijn, 

5.1.2, De ammoniakbevattende installaties moeten zijn voorzien van veiligheidsvoorzieningen conform 
paragraaf 2,5,5 van de PGS 13(2009), 

5.1.3, Nieuwe onderdelen van de installatie, danwel een nieuwe installatie moeten ontworpen zijn volgens 
het gestelde in hoofdstuk 3 van de PGS 13(2009). 

5.1.4, De veiligheidsvoorzieningen aan een installatie moeten voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 4 van 
de PGS 13(2009), 

5.1.5, De machinekamer moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 5 van de PGS 13(2009), 

5.1.6, VERVALLEN 

5.1.7, Het beheer van een installatie moet voldoen aan paragraaf 8,2 van de PGS 13(2009), 

5.1.8, Het onderhoud van en reparaties en wijzigingen aan een installatie moet voldoen aan de paragrafen 
8,3 en 8,8, van de PGS 13(2009). 

5.1.9, Het toezicht op een installatie moet voldoen aan voorschrift 8.4 van de PGS 13(2009). 

5.1.10, In de nabijheid van de ammoniakinstallatie dient zich een installatie- en logboek te bevinden, 
waarvan de inhoud voldoet aan het gestelde in voorschrift 8,5 van de PGS 13(2009). 

5.1.11, Binnen de inrichting moeteen calamiteiten instructie conform voorschrift 8.7.2 van de PGS 13(2009) 
aanwezig zijn. 

5.1.12, Keuringsrapporten dienen op verzoek ter inzage te worden gegeven aan het bevoegd gezag, 

5.1.13, De installaties moeten voorzien zijn van een pompbeveiliging als bedoeld in de Regeling externe 
veiligheid inrichtingen. 
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