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Van:
Verzonden: maandag 21 maart 2011 14:52
Aan:
Onderwerp: WABO-vergunning HZ_WABO-10-01414

Beste heer  
Aangezien wij problemen hebben met de toegang tot het omgevingsloket geven wij hierbij de aanvullende 
informatie. 
 
In uw brief van 1-3-2011 met het kenmerk HZ_WABO-10-01414 verzoekt u om aanvullende gegevens 
n.a.v. onze aanvraag betreffende de vervanging van twee verpakkingslijnen en het plaatsen van een CO2-
tank. 
Onderstaand wordt per punt aanvullende informatie gegeven. 
 
Kosten van de bouwwerkzaamheden 
Er is geen aanvraag gedaan voor bouwactiviteiten omdat deze niet plaatsvinden. Er is alleen een betonnen 
verharding voorzien, hetgeen niet een bouwactiviteit is. De kosten voor bouwwerkzaamheden zijn dan ook 
niet relevant. 
 
Maatregelen qua (externe) veiligheid 
In de aanvraag zijn de maatregelen aangegeven voor de plaatsing van de CO2-tank. Deze maatregelen 
voldoen geheel aan de eisen uit de checklist van Infomil betreffende de opslag van koolzuur in een 
bovengrondse tank. De checklist is bijgevoegd en is afgeleid van het activiteitenbesluit. De locatie van de 
CO2-tank is goed bereikbaar voor een tankauto en de opstelplaats van de CO2-tank is voorzien van een 
goede aanrijdbeveiliging. 
 
Andere milieuaspecten 
In de aanvraag zijn de relevante milieuaspecten geur en geluid gemotiveerd en voor de overige 
milieuaspecten (emissies, afval, etc.) is aangegeven dat deze niet wijzigt tengevolge van de nieuwe 
verpakking. 
In uw verzoek vraagt u om deze overige milieuaspecten de revue te laten passeren. 
Water: water wordt niet toegepast bij de verpakkingsmachines en ook niet bij de opslag van de CO2-tank. 
Het waterverbruik en het afvalwater zal daarom niet gaan toenemen of wijzigen. 
Energie: Het energieverbruik zal niet gaan toenemen, omdat de verpakkingslijnen in de plaats komen voor 
de bestaande vacuümverpakkinglijnen. Voor het begassen met koolzuur is geen extra energie nodig, 
aangezien dit wordt toegeleverd en er alleen verdampers worden toegepast voor de overgang van vloeibaar 
in gasvorm. De verdampers gebruiken geen energie. De koffiefabriek heeft zich voor de gehele 
koffieproductie geconformeerd aan de Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3+), waarbij de 
aangevraagde wijzigingen volledig binnen de werkingsfeer van dit convenant valt. Een optimale aandacht 
voor het energieverbruik is hiermee gewaarborgd.  
Lucht(kwaliteit): De emissies voor stof, geur, en NOx nemen niet toe ten opzichte van hetgeen is vergund, 
omdat het een vervanging betreft van de verpakkingsmachines en het proces van koffiebranden tot 
verpakken niet wijzigt. NOx komt niet vrij bij de betreffende wijziging. 
Veiligheid: Voor de maatregelen betreffende veiligheid zijn hierboven weergegeven en zijn al in de 
aanvraag opgegeven. Verder wordt de locatie van de koolzuurtank opgenomen in het overzicht van 
gevaarlijke stoffen en het aanvalsplan van de brandweer als een risico-locatie. 
Bodem: Bij de toegepaste stoffen en apparatuur is er geen risico op bodemverontreiniging er hoeven dan 
ook geen bodembeschermende voorzieningen getroffen te worden. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Met vriendelijke groet, 
 

  
  

This transmission is intended only for use by the intended recipient(s). If you are not an intended recipient 
you should not read, disclose, copy, circulate or in any other way use the information contained in this 
transmission. The information in this transmission may be confidential and/or privileged. If you received this 
transmission in an error, please notify the sender immediately and delete this transmission including any 
attachments. 











Melding Activiteitenbesluit verzonden

Postbus 8406
3503 RK Utrecht

Indien uw bevoegd gezag een vraag over deze melding niet kan beantwoorden, kunt u deze stellen via Antwoord voor Bedr jven.
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Beschrijving van de melding uitbreiding Luifel FU14 en gewijzigde gasflessenopslag 
 
Omschrijving van de melding: 
Op 17 februari 2016 is onder aanvraagnummer 2189739 een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor de uitbreiding van de bestaande luifel aan het gebouw FU14 t.b.v. 
palletopslag. 
Op bijgaande tekening 15036 is de locatie van de luifel aangegeven. 
De luifel is een open ruimte waar pallets droog kunnen worden opgeslagen, waarna de pallets 
vervolgens droog op een invoerbaan kunnen worden geplaatst om in de palletiseerafdeling 
FU14 begane grond te kunnen worden gebruikt. 
 
Ten gevolge van de invoerbaan van de pallets moet de bestaande opslagkluis ten behoeve van 
de niet brandbare gassen worden verplaatst naar een nieuw te maken opslagkluis in FU40. 
Op de terreintekening T501274 staan de gewijzigde opslaglocaties van de gasflessen. 
 

- Gasflessenopslag onder luifel FU14 
De huidige kluis FU.14.0.B34 blijft in gebruik. De kluis ernaast, FU.14.0.B35 komt te 
vervallen. 

- Gasflessenopslag in FU40 
Deze gasopslag wordt nieuw gebouwd en is vooraf besproken met de RUD en de 
brandweer. Op bijgevoegde gebruiksvergunning tekening T501411 van FU40 is de 
gasflessenkluis aangegeven. Hierin worden alleen niet brandbare gassen opgeslagen, 
waarbij een deel van de gasflessen direct zijn aangesloten en een deel als voorraad. 
De indeling van de kluis is als volgt: 

     
 
De voorzieningen die worden getroffen zijn: 
- WBDBO 60 rondom 
- muren voldoende bestendig tegen mechanische belasting 
- deur zelfsluitend en binnen 5 meter van de buitendeur 
- mechanische ventilatie van minimaal 5-voud 
- ventilatie zowel boven als onder in de ruimte en diagonaal 
- zuurstofdetectie in de ruimte met signalering buiten de ruimte 
- gasflessen beschermt tegen omvallen 
- pictogram “gasflessen onder druk” op de deur van de opslag en de toegangsdeur van 
buitenaf. 
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Verder voldoet de opslag volledig aan de PGS15, behalve voorschrift 6.2.18. In 
voorschrift 6.2.18 van de PGS15 staat namelijk dat een inpandige opslagvoorziening 
ten minste één wand een buitenmuur moet zijn en dat zich daarin ten minste één deur 
bevindt. Er wordt echter een uitzondering gemaakt bij veiligheidskasten, die mogen 
namelijk wil inpandig staan, maar dan binnen 5 meter van een deur naar buiten. 
Wij vragen dan ook voor deze specifieke inpandige gasflessenopslag 
maatwerkvoorschriften te verlenen die een afwijking van de PGS15 toestaan. 
 

- Gasflessenopslag tegen gevel FU26 
Ten behoeve van de interne bedrijfsbrandweer worden 6 koolzuurflessen van 50 kg 
opgeslagen tegen de blinde muur van de interne brandweerkazerne FU26. In het 
verleden zijn deze flessen in de opslagkluis FU.14.0.B35 geplaatst, echter nu deze gaat 
verdwijnen worden de gasflessen van de bedrijfsbrandweer weer terug geplaatst tegen 
de gevel van FU26. 
Hiertoe wordt er wel een voorziening getroffen, namelijk een open opslag voorzien 
van onbrandbaar zijwanden, dak en gazen hekwerk. De gasflessen worden vastgezet 
aan de muur.  

 
 
 

Milieugevolgen: 
De voorliggende omschrijving van de wijzigingen zijn niet milieurelevant en hebben geen 
invloed op de milieuaspecten lucht, geur, water, afvalstoffen, energie, geluid of bodem. Wel 
heeft het invloed op het aspect gevaarlijke stoffen, maar dat is hiervoor al voldoende 
toegelicht. 
 
Bijgevoegd is het gewijzigde overzicht “opslag gevaarlijke stoffen” ten gevolge van deze 
melding. 
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Situatietekening 
 
 
In deze bijlage zijn de volgende tekeningen weergegeven: 
 
 

• Situatietekening 
 

• Terreintekening 15036 met daarop aangegeven de uitbreiding luifel FU14 
 

• Terreintekening T501274 met daarop aangegeven de gewijzigde gasflessenopslag 
 

• Gebruiksvergunning tekening FU40 (T501411) 
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Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, de heer   (namens de heer ), melding van het veranderen van het
bedrijf Jacobs Douwe Egberts NL B.V.. Het voor de melding gebruikte email adres is

@jdecoffee.com.

Vragenboom niet doorlopen

U heeft er voor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te
doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van
toepassing zijn samen te stellen.

Gegevens melder

Naam melder: de heer 

Adres: Vleutensevaart 35
3532AD UTRECHT

Telefoon:

Fax:

Email: @jdecoffee.com

Gegevens drijver

Naam drijver: de heer 

Telefoon: 06 

Fax:

Email:

Gegevens bedrijf

Naam bedrijf: Jacobs Douwe Egberts NL B.V.

Adres bedrijf: Vleutensevaart 35
3532AD UTRECHT

Toelichting locatie:

KvK nummer: 30042333

Type inrichting: onbekend

Reden van melding: Veranderen van het bedrijf

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar:

Postbus 3
8500 AA JOURE

Beschrijving activiteiten

Datum veranderen
bedrijf:

11042016

08032016
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Beschrijving
activiteiten:

Uitbreiding van een bestaande luifel aan het gebouw FU14 en het verplaatsen van de
gasflessenopslag naar FU40. In de bijlage is een uitvoerige beschrijving bijgevoegd van de
wijzigingen.

Bijlage met
beschrijving
toevoegen:

Ja

Extra informatie bij de melding

De uitbreiding van de luifel is middels een omgevingsvergunning aangevraagd. het aanvraagnummer is 2189739.

Bijlagen geüpload

De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:

Indeling bedrijf Situatietekeningen_bij_melding.pdf

Toelichting op de aard en omvang van de activiteiten/
processen

Beschrijving_melding_022016.pdf

Overzicht opslagplaatsen gevaarlijke stoffen 20160226_Overzicht_opslag_gevaarlijke_stoffen.pdf

Bijlagen op papier

U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.

• Situatieschets van het bedrijf en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1:10.000 en een
noordpijl)

• Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
• Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Utrecht
FrontOffice & Vergunningen/milieu
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

Referentie melding

Deze melding is bij ons bekend als AIMsessie Asjcomfl29z. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?

Datum en tijdstip melding

Deze melding is gemaakt op 08032016 om 12:41 uur.

08032016

AIMsessie: Asjcomfl29z Pagina 2 van 2



Opslag (milieu) gevaarlijke stoffen 
Inleiding 
Op de plattegrond van de locatie Utrecht zijn alle opslagplaatsen van de (milieu)gevaarlijke stoffen aangegeven. 
Hierin wordt onder andere de opslagplaatsen gegeven van gassen, gevaarlijke stoffen, milieugevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen. 
 
De opslagplaatsen zijn aangegeven met een volgnummer welke verwijzen naar een tabel met een overzicht van de stoffen. Deze tabel bevindt zich achter de 
plattegrond. In die tabel wordt per opslagplaats achtereenvolgens de locatie, de stoffen in opslag, ADR-classificatie, wijze van opslag, maximaal in opslag en 
de getroffen voorzieningen aangegeven. 
 
De locatie geeft aan waar de opslagplaats zich bevindt, de locatieaanduiding komt overeen met de codering welke wordt toegepast in het “plattegronden 
tekeningenboek”.  
De code bestaat uit een aantal karakters onderscheiden door een punt, bijvoorbeeld FU.14.0.45. de verklaring voor deze code is als volgt: 

FU  Fabricage Utrecht  
14  gebouw of gedeelte daarvan 
0  begane grond (1 is eerste verdieping) 
1  afdeling op deze verdieping 
 

Bij stoffen in opslag worden groepen van gelijksoortige stoffen genoemd en geen handelsnamen. 
De ADR klasse geeft de indeling overeenkomstig de PGS15 aan. 
Max. in opslag geeft de hoeveel aan van die betreffende stof die maximaal in opslag kan zijn. 
Bij getroffen voorzieningen worden de maatregelen aangegeven die zijn getroffen bij die betreffende opslagruimte. 
 
De opslag van de (milieu)gevaarlijke stoffen vindt plaats overeenkomstig de PGS15 richtlijn. 
Voor de opslaglocatie nr. 5 (FU.14.0.B34) is hier een uitzondering op gemaakt in de maatwerkvoorschriften. 

In de gasflessenopslag FU.14.0.B34 voldoet het dak en de deur naar buiten niet aan de WBDBO-eis van 60 minuten volgens de PGS15. Echter de 
gehele zone, in en om de gasflessenopslag, is voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie. Deze maatregel is gelijkwaardig aan een WBDBO 
van 60 minuten. 

 
De opslaglocatie nr. 8 (FU08 opslagplaats gevaarlijk afval) voldoet niet aan de PGS15, omdat hier de ondergrenzen niet worden overschreden.  
In deze opslag worden tijdelijk gevaarlijke afval opgeslagen en dagelijks wordt deze geleegd.  
 
Revisie 
Wijzigingen die bij de jaarlijkse revisie (of eerder indien noodzakelijk) worden doorgevoerd zijn te herkennen aan de gele arcering. 
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Overzicht van de opslag van (milieu)gevaarlijke stoffen 
- Voor de verwijzing van de nummers zie tekening ‘Overzicht opslagplaatsen milieugevaarlijke stoffen’ op pagina 3. 
- Voor de locatieaanduiding zie het ‘plattegronden tekeningboek’. 
 

Nr
. 

Locatie Stoffen in opslag ADR klasse Wijze van opslag Max. opslag Getroffen voorzieningen 

1 FU.14.3.B.01 • Vaste en vloeibare 
chemicaliën 

3 
5.2 
6.1 
8 

• Glazen potten en flessen 
• Kunststof verpakking 

Organisatorisch beperkt tot 
•  100 liter zuur/base (2x50lt.) 
•  200 liter oplosmiddelen 

(2x100lt.) 

• Afgesloten ruimte 
• Rolbakken met opstaande randen 
• Toxische, organische en (licht) 

ontvlambare stoffen opgeslagen in 
een veiligheidskast 

• Blusmiddelen 
• Ex-koelkast 

2 FU.14.3.A.23 • Vloeibare chemicaliën 3 
8 

• Glazen potten en flessen 
• Kunststof verpakking 

Organisatorisch beperkt tot  
50 liter 

• Veiligheidskast 
• Blusmiddelen 

3 FU.14.3.A.25 • Vloeibare chemicaliën 3 
8 

• Glazen potten en flessen 
• Kunststof verpakking 

Organisatorisch beperkt tot  
100 liter 

• Veiligheidskast 
• Blusmiddelen 

4 FU.14.3.A.34 • Vloeibare chemicaliën 3 
8 

• Glazen potten en flessen 
• Kunststof verpakking 

Organisatorisch beperkt tot  
50 liter 

• Veiligheidskast 
• Blusmiddelen 

5 FU.14.0.B.34 
 

• Waterstof 
 

2.1 • Gasflessen 
 

4 stuks van 50 ltr.  
 
 
 

• Gescheiden afgesloten ruimte met 
deur naar buiten 

• Muren van steen 
• Gasflessen met kettingen aan muur 

bevestigd 
• Sprinkler 
• Gasflessen voorzien van etiketten 
• Blusmiddelen 

6 FU.28.0.26 • Vloeibare chemicaliën 3 
8 

• Kunststofverpakking 60 Liter (ADR 3) 
180 Liter (ADR 8) 
 

• Blusmiddelen 
• Opvangbak 
• Vloeistofkerende vloer 
• Voorraadbeperking 

7 FU.28.K.38 • Olie 
• Ontvetter 
• Ethyl methyl Keton 
• Waterstofoplossing 

8 • Vaten 
 

800 Liter • Vloeistof dichte vloer 
• Opstaande rand bij deur 
• Opvangbakken 
• Blusmiddelen 
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Nr
. 

Locatie Stoffen in opslag ADR klasse Wijze van opslag Max. opslag Getroffen voorzieningen 

8 FU.08 
(Opslag-
plaats voor 
Gevaarlijk 
afval) 

• Open gedeelte 
gevaarlijk afval: 

• KCA (batterijen, e.d.) 
• Olie 
• Tl-buizen 
• Printerafval 
• Schoonmaakmiddel 

(lege verpakking) 

3 
8 
9 

• Vaten 
• Glazen potten en flessen 
• Kunststof verpakkingen 
• Originele verpakkingen 
 

ADR-klasse 3 50 kg 
ADR-klasse 8 250 kg 
ADR-klasse 9 250 kg 

• 2 ruimtes, één open en één gesloten 
• Één ruimte voorzien van roostervloer 

met opvangput 
• Open gedeelte minimaal dagelijks 

geleegd 
• Blusmiddelen 
• Afgesloten “Ecodrums” 

9 FU.41  
(MAVO-
boxen) 

• Gevaarlijk afval 
• Accu’s 
• Chemicaliën 
• Overige zuren 

3 
8 
9 

• Vaten 
• Glazen potten en flessen 
• Kunststof verpakkingen 
• Originele verpakkingen 

1.200 Liter • 4 gesloten compartimenten 
• Alle compartimenten voorzien van 

roostervloer met opvangput 
• Blusmiddelen 

10 Vervallen 
11 FU.26 • Koolzuur 2 • gasflessen 6 x 50 kg • Gasflessen met kettingen aan muur 

bevestigd 
• Gasflessen voorzien van etiketten 
• Aanrijdbeveiliging 

12 FU.14.K.B.03 • Reinigingsmiddelen 2 
3 
8 

• Kunststof verpakkingen in 
kartonnen (om)dozen 

250 Liter • Veiligheidskast 
• Blusmiddelen 
• Afgesloten ruimte 

13 Vervallen 
14 Stikstof 

productie unit 
• Stikstof 2 • Vaste tank 49 m³ • Hekwerk (afgesloten) 

• Blusmiddelen 
15 FU.03  

 
• Chemicaliën  
• Diverse 

schoonmaakmiddelen 

2, 3 
8 

• Kunststof verpakkingen 
• Kunststof verpakkingen in 

kartonnen (om)dozen 

375 Liter • Veiligheidskast 
• Blusmiddelen 

16 Vervallen 
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Nr
. 

Locatie Stoffen in opslag ADR klasse Wijze van opslag Max. opslag Getroffen voorzieningen 

17 FU.3 (buiten) • Acetyleen 
• Zuurstof 
• Argon 

2 • Gasflessen buitenopslag  • Gescheiden afgesloten ruimtes 
• Muren van steen 
• Gasflessen met kettingen geborgd 

(ook buiten de gasflessen opslag) 
• Gasflessen voorzien van etiketten 
• Blusmiddelen 

18 FU.12.K.31 • Olie 
• Ontvetter 
• Antivries 

- • Vaten 
• Blikken 
• Kunststof verpakkingen 

 • Opvangbakken onder blikken 
• Vloeistofdichte vloer 
• Blusmiddelen 

19 Vervallen 
20 FU.20 

(keuken) 
• Schoonmaakmiddelen - • Papieren verpakking 

• Kunststof verpakking 
 • Veiligheidskast 

• Blusmiddelen 
21 FU.10.0.07 • Verfproducten - • Metalen verpakking  • Blusmiddelen 

• Vloeistofkerende vloer 
22 Vervallen 
23 Vervallen 
24 FU.28.2.11 •  Diverse producten 2, 3 

8 
• Verpakkingen 
• Spuitbussen 
• Blikken 
• Kunststof verpakkingen 

250 Liter • Veiligheidskast 
• Blusmiddelen 

25 vervallen 
26 FU.40.0.8 Verven (spuitbussen 

en vloeibaar), Lijmen, 
smeermiddelen, 
oplosmiddelen 

2 
3 
5.2 

• Kunststof en glazen flessen 
• Spuitbussen 

50 liter • Veiligheidskast 
• Blusmiddelen  

26 FU.40.0.10 • Argon 
• Helium 
• Koolzuur 
• Stikstof 

Lachgas 

2.2 
 

Gasflessen 
• gasflessen 
• Mobiele tankjes 

 

Argon 2 x 50 ltr. 
Helium 3 x 50 ltr 
Koolzuur 2 x 50 ltr 
Stikstof 4 x 50 ltr 
Stikstof vloeibaar 4 x 120 ltr. 
  1 x 240 ltr 
Lachgas 2 x 10 ltr. 

• Kluis met WBDBO 60 
• Gasflessen vast met kettingen 
• Gasflessen voorzien van etiketten 
• Ventialtie (5-voud) 
• Blusmiddelen 
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Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, de heer  , melding van het veranderen van het bedrijf Jacobs Douwe Egberts NL. Het
voor de melding gebruikte e-mail adres is  @jdecoffee.com.

Vragenboom niet doorlopen

U heeft er voor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te
doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van
toepassing zijn samen te stellen.

Gegevens melder

Naam melder: de heer 

Adres: Vleutensevaart 35
3532AD UTRECHT

Telefoon: 06 

Fax:

E-mail: @jdecoffee.com

Gegevens bedrijf

Naam bedrijf: Jacobs Douwe Egberts NL

Adres bedrijf: Vleutensevaart 35
3532AD UTRECHT

Toelichting locatie:

KvK Inschrijving: Onderneming: 30042333
Vestiging: 000018152031
Toelichting:

Type inrichting: onbekend

Reden van melding: Veranderen van het bedrijf

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van het bedrijf.

Beschrijving activiteiten

Datum verander
en bedrijf:

03-06-2019

Beschrijving
activiteiten:

Het inzetten van aanvullende koeling in de zomermaanden t.b.v. de Senseo verpakkingshal
FU27. Hiervoor worden 2 luchtbehandelingseenheden samen met een koelmachine nabij het
gebouw geplaatst. In het bijgevoegde akoestisch onderzoek is de situatietekening en een
beschrijving opgenomen. Hierin zijn ook de gevolgen voor de geluidsniveaus aangegeven.

Bijlage met
beschrijving
toevoegen:

Nee

Extra informatie bij de melding

De situatie tekening is niet apart bijgevoegd aangezien deze in het akoestisch rapport is verwerkt.
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Bijlagen geüpload

De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:

Rapport akoestisch onderzoek 21810274n02_190514 Akoestisch onderzoek.pdf

Bijlagen op papier

U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.

• Indeling bedrijf (verandering):

• de grenzen van het terrein van uw bedrijf
• de ligging en de indeling van de gebouwen
• de functie van de te onderscheiden ruimten
• de ligging van de bedrijfsriolering
• de plaats van de lozingspunten

• Situatieschets van het bedrijf en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1:10.000 en een
noordpijl)

• Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Utrecht
FrontOffice & Vergunningen/milieu
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

Referentie melding

Deze melding is bij ons bekend als AIM-sessie A7dft562cve. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?

Datum en tijdstip melding

Deze melding is gemaakt op 17-05-2019 om 17:30 uur.

17-05-2019

AIM-sessie: A7dft562cve Pagina 2 van 2











































































































   
 

     

                 
        

               
            

                
        

   

 
 
 
 

 

   
   

                 
     
            

                
         

               
               

          
      

                
              

               
         

           

                 
        

                   
            

      











Notitie 6131127.N01 2

Een gevelaanzicht (westgevel) van de te realiseren hal is gegeven in onderstaande afbeel-
ding 1. 
 
Afbeelding 1: Aanzicht westgevel nieuwbouw 

 
 

Bedrijfsactiviteiten 

Gebrande koffie wordt pneumatisch vanaf de silotoren FU45, via de branderij FU27 naar 
de 4e verdieping van het nieuwe verpakkingsgebouw getransporteerd. Daar wordt de kof-
fie middels ontvangstcyclonen met doekfilters gescheiden van de transportlucht. De trans-
portlucht wordt via een (geluidgedempte) dakuitlaat afgevoerd. 
 
De koffie wordt gebufferd op de 3e verdieping en gemalen in een molen op de 2e verdie-
ping. De verpakkingslijn staat verdeeld op de 1e verdieping en de begane grond. Het ge-
reed product wordt via een banentransport naar de bestaande centrale palletiseerruimte in 
FU14 getransporteerd en afgevoerd. 
 
De voor het proces benodigde perslucht en stikstof, wordt betrokken van de bestaande 
centraal aanwezige installaties. De installatietechnische voorzieningen bestaan verder uit: 
 

 2 CV-ketels met een totaal geïnstalleerd vermogen van 600kW in een stookruimte op 
de 4e verdieping; 

 2 luchtbehandelingseenheden met een totale ventilatiecapaciteit van ca. 42.000 m3/h op 
de 3e verdieping; 

 2 inpandig opgestelde koelunits (3e verdieping) met een totaal geïnstalleerd koelvermo-
gen van 800 kW. De bijbehorende luchtgekoelde condensors worden op het dak van de 
3e verdieping opgesteld. 
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De bedrijfsduur van de installaties, werkzaamheden en activiteiten bedraagt 24 uur per 
dag. 
 

Beperking geluidemissie 

Ter beperking van de geluidemissie worden de pneumatische transportleidingen geluidgeï-
soleerd uitgevoerd. De luchttoevoerroosters en luchtuitlaten van de luchtbehandelingseen-
heden worden geluidgedempt uitgevoerd (coulissendempers). De eenheden zelf staan in-
pandig opgesteld. De uitlaat van de stofafzuiging wordt voorzien van een demper. Voor de 
condensors wordt uitgegaan van een ‘low-noise’ uitvoering. Verder wordt het gebouw 
opgetrokken in met minerale wol geïsoleerde sandwichpanelen. 
 

Toetsingskader 

Vanaf 1 januari 2013 valt de voorheen vergunningplichtige inrichting van DE onder de 
werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.  
 
Voor de inrichting is in april 2013 een ‘Beschikking maatwerkvoorschriften’ afgegeven 
door B&W van de gemeente Utrecht [HZ_WABO-11-10147]. Aan de beschikking zijn 
geluidsvoorschriften verbonden. De voorschriften zijn integraal weergegeven in bijlage 2. 
 

Rekenvoorschrift 

De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van de ‘Handleiding meten 
en rekenen industrielawaai’ van 1999 (HMRI ’99, uitgave Samsom). De handleiding geeft 
technische procedures aan voor zowel de vergunningverlening en zonering in het kader 
van de Wet geluidhinder (Wgh), als voor de vergunningverlening in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Activiteitenbesluit milieubeheer en 
gemeentelijke verordeningen. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van Module C / 
Methode II. 
 

Rekenmodel 

Algemeen 

Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van rekenprogramma Geomilieu V2.14 en het be-
staande rekenmodel behorende bij respectievelijk: 
 

 rapport 6081367.R01a ‘Akoestisch onderzoek Douwe Egberts Nederland b.v.| Sara Lee 
te Utrecht - aanvraag revisievergunning’, d.d. 30-11-2009 en  

 rapport 6111151.R01’Akoestisch onderzoek Douwe Egberts Nederland b.v.| Sara Lee 
te Utrecht - Uitbreiding van de inrichting met een silotoren voor gebrande koffiebo-
nen’, d.d. 13-7-2011. 
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Objecten en rekenpunten 

De aan het rekenmodel toegevoegde objecten zijn met coördinaten, hoogten, reflectiecoëf-
ficiënten en bodemfactoren gegeven in bijlage 5. De toets- en rekenpunten zijn ongewij-
zigd. Een grafische weergave van het aangepaste rekenmodel is gegeven in de figuren 1 
t/m 3. 
 
Voor het niet-gedefinieerde bodemgebied is conform het bestaande rekenmodel een bo-
demfactor B = 0,2 (grotendeels reflecterend) aangehouden. De bodemfactor van absorbe-
rende groenstroken e.d. bedraagt onveranderd B = 1,0. 
 

Geluidsbronnen 

De vanwege de uitbreiding te verwachten geluidsbronnen zijn voor zover relevant, teza-
men met de daarbij behorende effectieve bedrijfstijd aan het bestaande akoestische reken-
model toegevoegd. Een overzicht is gegeven in bijlage 4 en tabel 1. 
 
De ligging van de toegevoegde geluidsbronnen is weergegeven in figuur 3. Figuur 4 geeft 
3D-afbeeldingen van het aangepaste rekenmodel. 
 
Tabel 1:  Overzicht van de toegevoegde en verwijderde bronnen 
Bronnummer en omschrijving Bronsterkte 

LW 
in dB(A) 

Bedrijfsduur in uren 
 

dag avond nacht 
toegevoegde bronnen     
501 FU12 - inlaatrooster LBK (gedempt) 80 12 4 8 
502 FU12 - inlaatrooster LBK (gedempt) 80 12 4 8 
503 FU12 - uitlaat LBK (gedempt) 82 12 4 8 
504 FU12 - condensor 'low noise' 86 12 3 4 
505 FU12 - condensor 'low noise' 86 12 3 4 
506 FU12 - uitlaat stofafz./cyclonen (gedempt) 79 12 4 8 
507 FU12 - uitlaten CV-installatie 71 12 4 8 
508 FU12 - westgevel 4e verdieping 'cyclonen' 61 12 4 8 
509 FU12 - westgevel 4e verdieping 'cyclonen' 61 12 4 8 
510 FU12 - zuidgevel 4e verdieping 'cyclonen' 61 12 4 8 
511 FU12 - oostgevel 4e verdieping 'cyclonen' 60 12 4 8 
512 FU12 - oostgevel 4e verdieping 'cyclonen' 60 12 4 8 
513 FU12 - noordgevel 4e verdieping 'cyclonen' 60 12 4 8 
514 FU12 - dakvlak 4e verdieping 'cyclonen' 61 12 4 8 
515 FU12 - dakvlak 4e verdieping 'cyclonen' 61 12 4 8 
      
verwijderde bronnen     
180 ramen inpakkerij noord-/west 78 12 4 8 
181 ramen inpakkerij noord-/west 78 12 4 8 

 
De voor de uitlaten, ventilatieroosters en condensors gehanteerde bronsterkten zijn geba-
seerd op representatieve metingen aan vergelijkbare (geluidgedempte) installaties en appa-
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ratuur. De bronvermogens kunnen als specificatie worden opgegeven aan de leveranciers 
van de installaties. 
 
Binnen de ruimten op de begane grond en 1e t/m 3e verdieping varieert het te verwachten 
equivalente binnenniveau tussen circa 70 en 80 dB(A). De geluidemissie via de gevels en 
het dak is verwaarloosbaar. Op de 4e verdieping bevinden zich de ontvangstcyclonen. Het 
te verwachten binnenniveau is gebaseerd op metingen binnen vergelijkbare ruimten en 
bedraagt gemiddeld Lp = 84 dB(A). De geluidemissie via de gevels en het dak is bepaald 
overeenkomstig methode II.7 ‘uitstraling gebouwen’ als beschreven in de HMRI ’99. De 
bronsterkteberekeningen zijn gegeven in bijlage 3. 
 
De lagere koelbehoefte van de condensors in de avond- en nachtperiode is verdisconteerd 
in de bedrijfsduur (100% dagperiode, 75% avondperiode en 50% nachtperiode). 
 
Verder is bron mb-00 ‘intern transport (pendel)’ aangepast. De aanpassing betreft de rij-
snelheid van de mobiele bron. In het bestaande rekenmodel was een rijsnelheid van 5 
km/uur aangehouden. In de praktijk ligt de rijsnelheid hoger. In het rekenmodel is de rij-
snelheid van de betreffende bron verhoogd naar 10 km/uur. Ook bij deze rijsnelheid is het 
motorgeluid bepalend ten opzichte van het contactgeluid banden – wegdek. De bronsterkte 
is ongewijzigd en bedraagt LW = 102 dB(A). 
 

Geluidoverdracht  

Met behulp van het geluidoverdrachtmodel is voor iedere geluidsbron het gestandaardi-
seerde immissieniveau Li op het berekeningspunt bepaald. Uit het gestandaardiseerde im-
missieniveau wordt per beoordelingsperiode en per relevante bedrijfstoestand het langtijd-
gemiddelde deelgeluidsniveau LAeqi,LT bepaald volgens: 
 
 LAeqi,LT = Li - Cb - Cm - Cg 
 
waarin: Cb = bedrijfstijdcorrectieterm 
 Cm = meteocorrectieterm 
 Cg = gevelreflectieterm 
 
Aangezien, voor zover van toepassing, is gerekend met invallend geluid is de gevelreflec-
tieterm Cg = 0 dB.  
 
In de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’ wordt als beoordelingsgrootheid het 
‘langtijdgemiddelde beoordelingsniveau’ LAr,LT in dB(A) gehanteerd. Deze grootheid is 
gebaseerd op het equivalente geluidsniveau LAeq,T waarbij rekening wordt gehouden met 
de afzonderlijke geluidbijdragen tijdens verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, 
alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en de meteocorrectie. 
 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT wordt voor elke beoordelingsperiode 
(dag-, avond- of nachtperiode) bepaald uit de energetische sommatie van de deelbeoorde-
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lingsniveaus LAri,LT voor de verschillende bedrijfstoestanden. Het deelbeoordelingsniveau 
LAri,LT wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode en voor elke verschillende be-
drijfstoestand bepaald uit: 
 
 LAri,LT = LAeqi,LT + Kx 
 
waarin: LAeqi,LT = het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau voor elke afzonderlijke bedrijfstoestand; 
 Kx = een straffactor voor tonaal geluid (K1 = 5 dB), impulsgeluid (K2 = 5 dB) of muziekgeluid 

(K3 = 10 dB). 
 
De straffactoren K1 t/m K3 zijn bij onderhavige inrichting niet van toepassing. Het A-
gewogen equivalente deelgeluidsniveau LAeqi,LT komt overeen met het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau LAr,LT. 
 

Resultaten 

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) zijn voor de gehele inrich-
ting, inclusief de geprojecteerde uitbreiding gegeven in bijlage 6.1. Een samenvatting van 
de resultaten is gegeven in tabel 2. Bijlage 6.2 geeft een overzicht van de berekende bij-
drage vanwege uitsluitend de uitbreiding. 
 
Tabel 2: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) inclusief uitbreiding, met 

tussen (..) de grenswaarden volgens de vigerende maatwerkvoorschriften 
Rekenpunt en omschrijving Waarneem-

hoogte [m] 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
LAr,LT in dB(A) [afgerond op hele dB’s] 

 dag avond nacht 
01_A woning Galjoenstraat 5 47 46 44 
02_A woning Aakplein 5 49 49 45 
03_A woning Aakplein 5 50 49 45 
04_A woning Galjoenstraat 5 47 46 42 
      
05_A woning T. a Kempisplantsoen 5 50 48 45 
06_A woning T. a Kempisplantsoen 5 49 47 43 
07_A woning T. a Kempisplantsoen 5 46 45 41 
08_A woning T. a Kempisplantsoen 5 35 32 28 
      
09_A woning Spinozaplantsoen 5 46 45 42 
10_A woning Spinozaplantsoen 5 50 47 43 
11_A woning Spinozaplantsoen 5 52 49 42 
12_A woning Spinozaplantsoen 5 50 48 43 
      
A_A fietspad Vleutenseweg - noord 5 59 (60) 58 (58) 55 (55) 
B_A fietspad Vleutenseweg - noordoost 5 58 (58) 56 (57) 52 (52) 
C_A fietspad Vleutenseweg - oost 5 53 (54) 52 (52) 48 (48) 
D_A hoek Vleutensevaart-Keulsekade 5 48 (48) 47 (47) 43 (43) 
E_A Keulsekade 5 50 (50) 48 (48) 45 (48) 
F_A Spinozaplantsoen  52 (52) 49 (49) 42 (42) 
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Conclusie 

Uit de resultaten volgt dat de uitbreiding binnen de geluidgrenswaarden als verbonden aan 
de vigerende maatwerkvoorschriften kan worden gerealiseerd. 
 
De uitbreiding is niet van invloed op de maximale geluidsniveaus vanwege activiteiten en 
werkzaamheden op het terrein van de inrichting. Deze zijn ongewijzigd. Uit voorgaande 
onderzoeken is reeds gebleken dat aan de maximale grenswaarden wordt voldaan. 
 
 
 
 
WNP raadgevende ingenieurs 
11 juli 2013 
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BIJLAGEN 



 Bijlage 1 
 
 
 
BEGRIPPEN 
 
 
Decibel A, afgekort dB(A): een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargenomen, ten 
opzichte van een referentiedruk van 20 Pa. 
 
Equivalent geluidsniveau LAeq,T in dB(A): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse, 
in de loop van een bepaalde periode optredende geluid. 
 
Gestandaardiseerd immissieniveau Li in dB(A): het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoe-
stand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld. 
 
Immissierelevante bronsterkte LWR in dB(A): het geluidvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het 
centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt 
als de werkelijke geluidsbron. 
 
Langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau LAeqi,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een specifieke 
beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij een meteoraamgemiddel-
de geluidsoverdracht, zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie. 
 
Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau LAri,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, zo nodig 
gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid. 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A): energetische sommatie van de langtijdgemiddelde 
deelbeoordelingsniveaus. 
 
Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau vanwege het industrieterrein Letmaal in dB(A):  de hoogste van de 
volgende drie waarden: 
- LAr,LT over de dagperiode; 
- LAr,LT over de avondperiode + 5; 
- LAr,LT over de nachtperiode + 10. 
 
Europese dosismaat Lden in dB: eengetalswaarde, uitgedrukt in dB, voor het A-gewogen energetisch gemiddelde van 
het (jaar)gemiddelde geluidsniveau over de dagperiode, de avondperiode + 5 dB en de nachtperiode + 10 dB. 
 
Dagperiode: de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur. 
 
Avondperiode: de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur. 
 
Nachtperiode: de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur. 
 
Maximaal geluidsniveau (piekgeluidsniveau) LAmax in dB(A): het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau, 
meterstand “fast” gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 
 
Immissiepunt: de plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald. 
 
Representatieve bedrijfssituatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend 
zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode. 
 
Bedrijfstoestand: toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metingen. 
 
Meteoraam: de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht plaatsvindt. 
 
Stoorgeluid: het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidsbronnen dan die waarvan 
het geluidsniveau wordt bepaald. 
 
Zone: een rond een industrieterrein gelegen gebied, waarbuiten een bepaalde geluidsbelasting vanwege dit terrein niet 
wordt overschreden. 
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Bijlage 4Overzicht van de aan het rekenmodel toegevoegde geluidsbronnen

Model: juli 2013 - uitbreiding verpakkerij FU12
Groep: uitbreiding 2013

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping

501 FU12 - inlaatrooster LBK (gedempt)     133984,37     456521,07      0,00    16,50   0,00 360,00 Nee Nee

502 FU12 - inlaatrooster LBK (gedempt)     133976,69     456535,40      0,00    16,50   0,00 360,00 Nee Nee

503 FU12 - uitlaat LBK (gedempt)     133978,91     456524,34      0,00    20,00   0,00 360,00 Nee Nee

504 FU12 - condensor 'low noise'     133973,62     456521,50      0,00    19,50   0,00 360,00 Nee Nee

505 FU12 - condensor 'low noise'     133971,35     456520,29      0,00    19,50   0,00 360,00 Nee Nee

506 FU12 - uitlaat stofafz./cyclonen (gedempt)     133971,54     456532,46      0,00    23,30   0,00 360,00 Nee Nee

507 FU12 - uitlaten CV-installatie     133969,13     456531,06      0,00    24,00   0,00 360,00 Nee Nee

508 FU12 - westgevel 4e verdieping 'cyclonen'     133956,71     456542,11      0,00    21,00   0,00 360,00 Nee Nee

509 FU12 - westgevel 4e verdieping 'cyclonen'     133963,33     456529,77      0,00    21,00   0,00 360,00 Nee Nee

510 FU12 - zuidgevel 4e verdieping 'cyclonen'     133972,55     456527,83      0,00    21,00   0,00 360,00 Nee Nee

511 FU12 - oostgevel 4e verdieping 'cyclonen'     133976,05     456536,59      0,00    21,00   0,00 360,00 Nee Nee

512 FU12 - oostgevel 4e verdieping 'cyclonen'     133969,43     456548,93      0,00    21,00   0,00 360,00 Nee Nee

513 FU12 - noordgevel 4e verdieping 'cyclonen'     133960,42     456550,54      0,00    21,00   0,00 360,00 Nee Nee

514 FU12 - dakvlak 4e verdieping 'cyclonen'     133963,23     456545,60      0,00    22,40   0,00 360,00 Nee Nee

515 FU12 - dakvlak 4e verdieping 'cyclonen'     133969,50     456533,30      0,00    22,40   0,00 360,00 Nee Nee

11-7-2013 12:14:04Geomilieu V2.14
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Bijlage 4Overzicht van de aan het rekenmodel toegevoegde geluidsbronnen

Model: juli 2013 - uitbreiding verpakkerij FU12
Groep: uitbreiding 2013

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)

501   47,56   67,26   68,36   72,86   74,56   74,06   70,46   64,46   50,74   79,98 12,000  4,000  8,000

502   47,56   67,26   68,36   72,86   74,56   74,06   70,46   64,46   50,74   79,98 12,000  4,000  8,000

503   49,20   68,90   70,00   74,50   76,20   75,70   72,10   66,10   59,10   81,64 12,000  4,000  8,000

504   34,70   56,90   75,10   77,80   79,60   81,20   76,40   67,60   59,70   85,64 12,000  3,000  4,000

505   34,70   56,90   75,10   77,80   79,60   81,20   76,40   67,60   59,70   85,64 12,000  3,000  4,000

506   43,20   62,10   73,10   74,80   71,30   69,90   66,10   64,70   56,30   79,19 12,000  4,000  8,000

507   39,00   46,80   53,50   61,70   66,40   65,40   59,30   51,00   39,70   70,24 12,000  4,000  8,000

508   36,90   46,30   46,90   44,20   45,20   48,20   53,30   56,70   54,50   60,74 12,000  4,000  8,000

509   36,90   46,30   46,90   44,20   45,20   48,20   53,30   56,70   54,50   60,74 12,000  4,000  8,000

510   37,60   47,00   47,50   43,40   44,20   48,30   53,20   56,50   54,20   60,59 12,000  4,000  8,000

511   37,30   46,70   47,30   42,60   43,30   47,90   52,70   55,90   53,70   60,07 12,000  4,000  8,000

512   37,30   46,70   47,30   42,60   43,30   47,90   52,70   55,90   53,70   60,07 12,000  4,000  8,000

513   37,70   47,10   47,60   43,00   43,60   48,30   53,10   56,30   54,00   60,44 12,000  4,000  8,000

514   39,40   48,80   49,30   47,60   49,90   53,60   54,20   55,20   53,00   61,30 12,000  4,000  8,000

515   39,40   48,80   49,30   47,60   49,90   53,60   54,20   55,20   53,00   61,30 12,000  4,000  8,000
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6131127WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 5Overzicht van de aan het rekenmodel toegevoegde objecten

Model: juli 2013 - uitbreiding verpakkerij FU12
Groep: uitbreiding 2013

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Cp Refl. 1k

FU12-1 uitbreiding FU12     133948,26     456558,08      0,00    18,50 Eigen waarde 0 dB 0,80

FU12-2 uitbreiding FU12     133966,25     456524,57      0,00    22,30 Eigen waarde 0 dB 0,80

FU12-3 uitbreiding FU12     133960,81     456564,54      0,00    11,40 Eigen waarde 0 dB 0,80

FU12-4 uitbreiding FU12     133971,66     456544,44      0,00    14,50 Eigen waarde 0 dB 0,80

FU12-5 uitbreiding FU12     133951,19     456552,67      0,00    12,20 Eigen waarde 0 dB 0,80
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6131127WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 6.1LAr,LT - hele inrichting, incl. uitbreiding

Rapport: Resultatentabel
Model: juli 2013 - uitbreiding verpakkerij FU12

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Galjoenstraat 47 46 44 54 56

02_A woning Aakplein 49 49 45 55 58

03_A woning Aakplein 50 49 45 55 59

04_A woning Galjoenstraat 47 46 42 52 57

05_A woning T. a Kempisplantsoen 50 48 45 55 69

06_A woning T. a Kempisplantsoen 49 47 43 53 67

07_A woning T. a Kempisplantsoen 46 45 41 51 62

08_A woning T. a Kempisplantsoen 35 32 28 38 55

09_A woning Spinozaplantsoen 46 45 42 52 62

10_A woning Spinozaplantsoen 50 47 43 53 66

11_A woning Spinozaplantsoen 52 49 42 54 68

12_A woning Spinozaplantsoen 50 48 43 53 67

A_A fietspad Vleutenseweg - noord 59 58 55 65 81

B_A fietspad Vleutenseweg - noordoost 58 56 52 62 82

C_A fietspad Vleutenseweg - oost 53 52 48 58 76

D_A hoek Vleutensevaart-Keulsekade 48 47 43 53 70

E_A Keulsekade 50 48 45 55 70

F_A Spinozaplantsoen 52 49 42 54 68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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6131127WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 6.2LAr,LT - bijdrage uitbreiding

Rapport: Resultatentabel
Model: juli 2013 - uitbreiding verpakkerij FU12

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: uitbreiding 2013
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Galjoenstraat 28 28 28 38 28

02_A woning Aakplein 30 30 30 40 30

03_A woning Aakplein 31 31 30 40 31

04_A woning Galjoenstraat 22 22 21 31 23

05_A woning T. a Kempisplantsoen 32 31 30 40 32

06_A woning T. a Kempisplantsoen 29 28 27 37 29

07_A woning T. a Kempisplantsoen 23 22 21 31 24

08_A woning T. a Kempisplantsoen 13 13 12 22 15

09_A woning Spinozaplantsoen 24 23 23 33 24

10_A woning Spinozaplantsoen 27 26 26 36 27

11_A woning Spinozaplantsoen 27 26 26 36 28

12_A woning Spinozaplantsoen 29 29 27 37 30

A_A fietspad Vleutenseweg - noord 38 37 36 46 38

B_A fietspad Vleutenseweg - noordoost 35 34 33 43 35

C_A fietspad Vleutenseweg - oost 32 32 31 41 32

D_A hoek Vleutensevaart-Keulsekade 35 34 33 43 35

E_A Keulsekade 37 36 35 45 37

F_A Spinozaplantsoen 26 26 25 35 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2  Uitbreiding verpakkerij FU12 

 
Omschrijving van de uitbreiding: 

In verband met een nieuw verpakkingsconcept wordt er een nieuwe verpakkingshal tegen de 
oude verpakkingsruimte FU12 aangebouwd. Hierin komen 4 verpakkingslijnen met voor- en 
na-trein. Het gebouw is aangegeven op tekeningen 13023-A000 t/m A202 van de architect 
Hooper.  
 
De gebrande koffie wordt pneumatisch vanaf de silotoren gebrand FU45, via de branderij 
FU27 naar de 4e verdieping van het nieuwe verpakkingsgebouw getransporteerd. De koffie 
wordt in vier ontvangstcyclonen met doekfilters gescheiden van de transportlucht. De 
transportlucht wordt via deze stoffilter afgevoerd. Na de ontvangstcyclonen wordt de koffie 
gebufferd op de 3e verdieping en gemalen in een molen op de 2e verdieping. De 
verpakkingslijn staat verdeeld op de 1e verdieping en de begaande grond. Het gereed product 
wordt vervolgens via een banentransport naar de bestaande centrale pallatiseerruimte in FU14 
getransporteerd en afgevoerd. 
 
De utilities, zoals perslucht en stikstof, wordt betrokken van de bestaande centraal aanwezige 
utilities. De luchtbehandelingsinstallaties voor het gebouw bevindt zich op de 3e en 4e 
verdieping. De installatietechnische voorzieningen bestaan uit: 

- 2 CV-ketels van totaal ca. 600kW in een stookruimte op de 4e verdieping 
- 2 KBK kasten met een ventilatie van ca. 42.000 m3/h op de 3e verdieping 
- 2 koelmachines van totaal ca. 800kW met 2 luchtgekoelde condensors op het dak van 

de 3e verdieping. 
 
Milieugevolgen: 

De vestiging van Douwe Egberts Nederland aan de Vleutensevaart te Utrecht is een type B 
inrichting onder het activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften voor het geluid en de 
geuremissie. De uitbreiding voldoet volledig aan de voorschriften uit het activiteitenbesluit 
(barim en rarim) en blijft binnen de maatwerkvoorschriften voor geur en geluid. 
Per milieuaspect zijn de belangrijkste milieubelasting van de uitbreiding weergegeven. 
 
Lucht: 

Alle proceslucht, zoals de transportlucht en afzuigingen worden via een stoffilter naar buiten 
of waar mogelijk in de ruimte geëmitteerd. De stofemissie wordt tot een minimum beperkt 
door het installeren van doekenfilters met een automatisch reinigingsysteem op basis van 
drukverschil over het filter. De stofemissie blijft daardoor onder de norm uit de NeR van 5 
mg/nm3. 
De invloed van het verpakkingslijnen op de totale geuremissie is nihil, aangezien de 
hoeveelheid koffie die wordt geproduceerd/gebrand niet zal gaan toenemen. Er wordt alleen 
op een andere wijze koffie verpakt. De maximale productiecapaciteit blijft dus 70.000 ton 
verpakt product per jaar. De maalgassen afkomstig van de koffie tijdens het malen wordt via 
een gesloten systeem terug in de verpakking van de koffie gebracht, waardoor er nagenoeg 
geen geuremissie bij het malen en verpakken ontstaat. De gemiddelde hoeveelheid geur per 
uur die wordt geëmitteerd zal t.o.v. het geuronderzoek uitgevoerd door Witteveen & Bos 
(rapport UT584-1 versie 02 d.d 26 augustus 2010) niet gaan wijzigen en blijft daarmee 
volledig binnen de vergunde geuremissie. 
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Water: 

Er wordt geen water toegepast en/of er komt geen afvalwater vrij. Het hemelwater van de 
daken wordt gescheiden van het interne vuilwaterriool aangeboden aan het interne hoofdriool 
op het terrein. 
 
Afvalstoffen: 

Bij de aangevraagde wijziging komt geen extra afval vrij ten opzichte van de oorspronkelijke 
aanvraag, aangezien de productiecapaciteit gelijk blijft.  
 
Gevaarlijke stoffen: 

Er worden geen gevaarlijke stoffen toegepast. 
 
Geluid: 

De geluidsbronnen die op de verpakkingsruimte zitten zijn een uitlaat van een stoffilter, 
roosters t.b.v. de luchtbehandeling en een condensor t.b.v. de koeling van de 
luchtbehandeling. De geluidsuitstraling van het gebouw en de nieuwe bronnen is erg klein 
door de volgende maatregelen: goede isolatie van het gebouw, pneumatische 
transportleidingen inpandig en geïsoleerd, geluidsdemping toegepast bij de uitlaat van de 
stofafzuiging, low-noise condensor t.b.v. de koelunit, roosters LBK uitgevoerd met 
coulissendempers. Verder heeft het gebouw nog invloed op de geluidsbelasting van de gehele 
inrichting door de ontstane reflecties of afscherming. 
Om de invloed van de wijziging op de geluidsbelasting in kaart te brengen is door WNP 
middels een akoestisch onderzoek aangetoond dat door de wijziging de geluidsvoorschriften 
niet worden overschreden. 
De wijziging heeft geen invloed op de transportbewegingen, omdat de productiecapaciteit niet 
toeneemt en omdat de rijroutes niet worden gewijzigd. 
Bijgevoegd is de akoestische notitie van WNP, notitie nr. 6131127.N01. 
 
Energie: 

De koffiefabriek heeft zich geconformeerd aan de 3e generatie Meerjarenafspraak energie-
efficiency (MJA3). De wijzigingen vallen volledig binnen de werkingsfeer van dit convenant, 
waarmee een optimale aandacht voor het efficiënt omgaan met energie is gewaarborgd. 
Voorbeelden van energie-efficiëntie zijn het toepassen van energiezuinige verlichting in het 
gebouw en het toepassen van hoog rendement CV-ketels.  
 
Bodem: 

Voor de bouw van het gebouw is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, deze 
resultaten zijn bij de aanvraag omgevingsvergunning gevoegd. 
Er zijn geen risico’s op bodemverontreinigingen en daarvoor geen bodem beschermende 
voorzieningen opgenomen. 
  
Externe veiligheid: 

De verpakkerij wordt in navolging van de andere gebouwen ook voorzien van een 
sprinklerinstallatie. Verder hebben de wijzigingen geen negatieve effecten op de externe 
veiligheid. 
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Bijlage 3  Beschrijving aanpak geurhinder bij de uitbreiding van FU12 

 
In bijlage 2 is de invloed van de uitbreiding op alle milieuaspecten beschreven, hier is ook het 
aspect geur beschreven. Hieronder wordt nogmaals het aspect geur beschreven. 
 
De invloed van de uitbreiding van de verpakkingslijnen op de totale geuremissie is nihil, 
aangezien de hoeveelheid koffie die wordt geproduceerd/gebrand niet zal gaan toenemen. Er 
wordt alleen op een andere wijze koffie verpakt. De maximale productiecapaciteit blijft dus 
70.000 ton verpakt product per jaar. De maalgassen afkomstig van de koffie tijdens het malen 
wordt via een gesloten systeem terug in de verpakking van de koffie gebracht, waardoor er 
nagenoeg geen geuremissie bij het malen en verpakken ontstaat. De gemiddelde hoeveelheid 
geur per uur die wordt geëmitteerd zal t.o.v. het geuronderzoek uitgevoerd door Witteveen & 
Bos (rapport UT584-1 versie 02 d.d 26 augustus 2010) niet gaan wijzigen en blijft daarmee 
volledig binnen de vergunde geuremissie. 
 
Er zal dus ten gevolge van de uitbreiding geen nieuwe geurhinder optreden in de omgeving 
van de inrichting. 
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