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Behandeld door  Datum 11 januari 2012 

Doorkiesnummer 030  Ons kenmerk HZ_WABO-11-10147 
E-mail @utrecht.nl Onderwerp Brief verzoek aanvullende gegevens 
Bijlage(n)   

Uw kenmerk  Verzonden  
Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp 

vermelden  
 
Geachte heer  
 
De aanvraag gaat om locatie Vleutensevaart 35 te Utrecht. 
Uw aanvraag betreffende revisie van bestaande omgevingsvergunning (milieu) Douwe Egberts gaat over de 
volgende activiteiten: 
- Milieuvergunning 
 
 
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten uit de Ministeriële regeling omgevingsrecht 
(Mor). Daarbij hebben wij vastgesteld dat uw aanvraag niet volledig is. In de bijlage(n) ziet u wat u nog 
moet aanleveren 
 
Aan uw project is/zijn onlosmakelijk de (specifieke activiteiten) verbonden. Hiervoor heeft u nog geen 
aanvraag ingediend. Deze activiteit(en) moet(en) onderdeel uitmaken van uw aanvraag voor een 
omgevingsvergunning. Wij verzoeken u de (specifieke activiteit(en)) in uw aanvraag op te nemen en de 
vereiste gegevens daarvoor in te dienen. 
 
Opschorten (onderbreken) beslistermijn 
Omdat uw aanvraag niet compleet is, wordt de termijn waarbinnen wij hierover moeten beslissen 
opgeschort. Dit gebeurt op grond van artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht. De opschorting 
gaat in op de verzenddatum van deze brief en duurt tot de dag waarop wij alle opgevraagde gegevens 
hebben ontvangen.  
 
De ontbrekende gegevens moeten uiterlijk vier weken na verzending van de brief in ons bezit zijn. Wij 
kunnen uw aanvraag niet behandelen als wij de gegevens niet binnen deze termijn volledig hebben 
ontvangen (artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht).  
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Om uw aanvullende gegevens voorspoedig te behandelen verzoeken wij u om bij uw aanvulling: 
-  het zaaknummer te vermelden (HZ_Wabo_ nummer), 
-  aan te geven dat het aanvullende gegevens betreft  
-  de behandelend medewerker te vermelden 
 
Voor de volledigheid willen wij opmerken dat als u uw aanvraag via het omgevingsloket online heeft 
ingediend, u de gevraagde gegevens ook langs deze weg zult moeten aanleveren. Als aanvulling per e-
mail wordt toegestuurd, kunnen wij deze helaas niet als zodanig beschouwen. 
 
Leges 
Wij wijzen u er op dat er op grond van de Legesverordening van de Gemeente Utrecht ook leges zijn 
verschuldigd wanneer u binnen de gestelde termijn geen aanvullende gegevens aanlevert en de aanvraag 
buiten behandeling wordt gelaten. De kosten bedragen in dat geval € 130,00. 
 
Heeft u vragen? 
Voor meer informatie kunt u terecht bij , telefoonnummer: 030 , e-mailadres: 

@utrecht.nl 
 
Hoogachtend,  
Namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
J.C.M. van Rooijen 
Hoofd afdeling FrontOffice en Vergunningen a.i. 
sector Publieke Diensten 

 
Bijlage: 
 
Ontbrekende gegevens Milieu 
 
gemist worden een aantal aspecten met betrekking tot de aard en omvang van de belasting van het milieu 
die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, in het bijzonder het energieverbruik. 
 
Gemist wordt de toetredingsbrief van de MJA3. De voortgangsverklaring is uit 2009.  
Verder moet duidelijk zijn voor welk deel de MJA3 geldt.  
De vraag is of de MJA geldt voor de koffiefabriek en voor de pakkerij met bijbehorende kantoren. Ook het 
gebouw van de holding behoort wel tot de inrichting maar valt dat ook onder de MJA3? 
Graag ontvang ik een duidelijke begrenzing van MJA3 en niet-MJA3 onderdelen van de aanvraag. Voor de 
niet MJA3 onderdelen zie ik graag informatie over de energieprestatie. 
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     Postadres Postbus 8406, 3503 RK  UTRECHT 
     Bezoekadres  
     Telefoon 030 -  Fax 030 -  
     E-mail @utrecht.nl  
     www.utrecht.nl 

       
     Aanwezig maandag tot en met donderdag 
  
 

Van: @saralee.com]  
Verzonden: donderdag 10 november 2011 9:40 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Revisie vergunning Douwe Egberts Utrecht 

Beste  
  
Nu de omgevingsvergunning voor de silotoren is verleend wil ik het traject van de revisievergunning weer oppakken. 
We waren zover dat we in het vooroverleg onderling overeenstemming hadden over de aanvraag en de beschikking, 
zodat we de aanvraag konden indienen. 
Inmiddels heb ik de laatste wijzigingen ivm de silotoren gebrande koffie in de aanvraag verwerkt en ben zover om de 
aanvraag via het OLO in te dienen. 
  
Bijgevoegd doe ik een memo met de wijzigingen van de aanvraag tov de laatste door ons ingediend. 
Vervolgens zal ik vandaag de aanvraag via het OLO indienen. 
  
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie je reactie graag tegemoet. 
  
Met vriendelijke groet, 

 

 Please consider the environment before printing this e-mail  
  
  

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. 
 

Proclaimer 
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Van: @saralee.com>
Verzonden: woensdag 2 maart 2011 14:27
Aan:
Onderwerp: RE: Vergunning DE

Dit bericht is gearchiveerd. 

Beste  
Ik heb je aanpassingen in de beschikking nog niet gelezen maar wil alvast reageren op je vragen. 
a) Je doelt waarschijnlijk op de bij het controlebezoek van Murk geconstateerde afwijking van de PGS15? 
John heeft daar op geantwoord in de brief van 27-1-2011. Als het voor jouw akkoord is dan wil ik deze motivering in 
aanvraag opnemen als afwijking van de PGS15. De sprinklerinstallatie in en buiten de gasflessen opslag is een 
gelijkwaardige voorziening voor het brandcompartiment met WBDBO 60. 
De ruimte nummering in het overzicht klopt niet en er wordt verwezen naar een blad 6 wat er niet bij zit, dit zullen wij 
nog actualiseren. 
  
b) De MAVO-box FU41 en de gevaarlijke stoffen opslag FU8 liggen op 5 meter van de inrichtingsgrens. Voor FU41 is 
dit voldoende volgens mij omdat de muren van die MAVO-boxen zeker een WBDBO30 hebben, maar voor de opslag 
FU8 zou de afstand of de daarmee gepaard gaande WBDBO van de wanden onvoldoende zijn voor een PGS15 
opslag.  
Echter niet al het gevaarlijk afval valt onder de werkingsfeer van de PGS15, hetgeen er wel onder valt wordt in één 
compartiment van de MAVO-boxen FU41 opgeslagen. Het resterende "gevaarlijk" afval (zoals tl-buizen, olie, lege 
jerrycans etc.) valt niet onder de PGS15 of de hoeveelheid is zodanig klein dat het onder de grens valt, en hiervoor is 
de 5 meter afstand dus voldoende. Aanpassingen worden gedaan. 
We zullen dit in het overzicht van gevaarlijke stoffen beter aangeven. 
  
c) In bijlage 4 (stookinstallaties) had ik al aangegeven wat onder de werkingsfeer van de BEMS valt. Ik heb nog even 
de beslisboom doorlopen en kom voor de koffiebranders op de NeR-systematiek. Dit was ook al zo bij de BEES-B. 
De koffiebranders is volgens mij een procesfornuis en katalytische naverbranders een thermische naverbrander en 
vallen niet onder het BEMS. 
Alleen een stookinstallatie valt onder de BEMS in de vraag en antwoordt staat de definitie van een stookinstallatie: 
Is geen BEMS of BEES B 
 
Vraag  
Wanneer is er volgens het Bems sprake van een stookinstallatie? 
Antwoord 
 
 
Er is sprake van een stookinstallatie als het tussenmedium water of stoom is. Een luchtverhitter en installaties waarbij 
het product wordt verhit, vallen niet onder de werkingsfeer van het Bems.  
Een ketel waar water wordt verwarmd dat vervolgens wordt gebruikt voor bijvoorbeeld reiniging valt wel onder het 
Bems 
 
Met vriendelijke groet, 

 
P Please consider the environment before printing this e-mail  
  
  
________________________________ 
 
Van: @utrecht.nl]  
Verzonden: donderdag 24 februari 2011 16:00 
Aan:  
Onderwerp: RE: Vergunning DE 
 
 
Beste  
ik vond direct na versturen toch weer de aantekeningen en heb nog een paar puntjes bij hoofdstuk 4 aangepast. 
 
Met vriendelijke groet,      
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Senior milieuadviseur     
      
              Gemeente Utrecht     
              StadsOntwikkeling     
              FrontOffice & Vergunningen     
                    
              Postadres Po 
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Van: @DEMB.com>
Verzonden: vrijdag 9 november 2012 10:10
Aan:
CC:
Onderwerp: Aanvulling op aanvraag revisievergunning HZ_WABO-11-10147
Bijlagen: Bijlage 01-1 Plattegrond terrein (november 2012).pdf; Bijlage 01-0 Situatietekening 

(november 2012).pdf

Beste   
Zoals afgelopen woensdag 24 oktober 2012 telefonisch besproken stuur ik je hierbij de aanvullingen van het 
gewijzigde laadstation toe. 
Deze wijziging is met de omgevingsvergunning HZ_WABO‐12‐11672 door de gemeente vergund. 
Bij de vergunning was in een voorschrift aangegeven dat er een melding moet worden gemaakt van een milieu 
neutrale melding. 
 
In de aanvraag tot omgevingsvergunning HZ_WABO‐11‐06912 van de silotoren gebrande koffie is in het akoestische 
rapport deze voorziening van het lossen van gebrande koffie naar een bulkauto al voorzien, zie akoestisch rapport 
6111151.R01 d.d. 13 juli 2011 van WNP (bijlage 2 van de melding). 
De locatie van deze losvoorziening wordt met de omgevingsvergunning HZ_WABO‐12‐11672 echter gewijzigd naar 
de kop van het gebouw FU.27. 
De gevolgen voor het milieu wijzigen hierdoor niet. 
 
De plattegrond op bijlage 1 van de aanvraag tot revisievergunning (HZ_WABO‐11‐10147) is hierdoor wel gewijzigd. 
Bijgevoegd is de gewijzigde plattegrond rangschiknr. 187444 welke ter vervanging van rangschiknr. 89722, deze is 
bijgevoegd als bijlage 01‐1. 
Ik heb daartoe ook de bijlage 01‐0 aangepast omdat hierin werd verwezen naar de plattegrondtekening. 
Deze wijziging  zal, zoals afgesproken, nog worden opgenomen in de revisievergunning. 
 
Als je nog vragen hebt hoor ik dat graag. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
 

 

 | Product & Process Engineering 
Leeuwarderweg 1 | 8501ZD Joure | The Netherlands  
+31   

@demb.com | demasterblenders1753.com 

 
 

  

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.  
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Van: @DEMB.com>
Verzonden: dinsdag 8 januari 2013 16:17
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: RIE van toepassing?

Beste   
Voor jou en je familie ook de aller beste wensen voor het nieuwe jaar. 
 
Ik had dat inderdaad ook gezien dat de RIE per 1 januari van kracht is geworden. 
Uit mijn analyse had ik geconstateerd dat wij hier niet onder zouden gaan vallen, eerder hadden we al 
geconstateerd dat we voor Utrecht niet onder de IPPC zouden gaan vallen. 
De voorwaarde om onder de IPPC of RIE te vallen komt nagenoeg overeen, dus je redenering en berekening klopt 
volledig. 
De vergunningplicht (type‐C inrichting) is vervallen, omdat de grond hiervoor in het Bor, bijlage 1, onderdeel C, 
categorie 9.4 a lid 1 en 2 is komen te vervallen per 1‐1‐2013. 
Ik ben het dus eens met je conclusie dat we nu een type B inrichting zijn met maatwerkvoorschriften. 
 
We wachten de omzetting van de omgevingsvergunning naar maatwerkvoorschriften met belangstelling af. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
 

 

 | Product & Process Engineering 
Leeuwarderweg 1 | 8501ZD Joure | The Netherlands  
+31   

@demb.com | demasterblenders1753.com 

 
  

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 
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Van: @utrecht.nl]  
Verzonden: dinsdag 8 januari 2013 10:26 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RIE van toepassing? 
 

 
Nog de beste wensen voor 2013. 
  
Dan heb ik een vraag. 
Douwe Egberts in Utrecht is 24 uur per dag in bedrijf. 
In de bijlage 07: geur, van de aanvraag staat dat de productie van gebrande koffie 5 dagen per week 
in 3-ploegendienst volcontinu is: 
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4. AANGEVRAAGDE SITUATIE 
4.1. Capaciteit en bedrijfstijden 
De aanvraag heeft betrekking op een maximale productie van 70.000 ton verpakt product 
(gebrande koffie) per jaar. De verhouding Vacuüm/Senseo (inclusief Cappucino) is 
45.000/25.000 ton per jaar.  
De bedrijfstijd is van maandag tot en met vrijdag van 00.00-24.00 uur (3-ploegendienst: 6.240 
uren per jaar). 

Vanaf 1 januari is de RIE van kracht geworden. Een uitbreiding van de IPPC bedrijven. 
Op 1 januari is ook het BARIM (Activiteitenbesluit) uitgebreid en wel met de meldingsplicht voor 
bedrijven voor de productie van voedingsmiddelen. 
Uit het overgangsrecht blijkt, dat jullie aanvraag voor vergunning kan worden gezien als een melding 
BARIM. Maar, ... dan mag het RIE niet van toepassing zijn. Op basis van de melding hebben wij te 
beoordelen of dan naast de algemene regels van het Activiteitenbesluit nog maatwerkvoorschriften 
nodig zijn. 
  
De grens voor RIE ligt op 300 ton eindproduct per dag. 
Uit de bijlage destilleer ik dat jullie (70.000[ton/jaar]/52[weken/jr]/5[dagen/week]=) 270 [ton/dag] 
eindproduct produceren. 
Dit ligt 10% ONDER de RIE-grens. 
  
Als deze cijfers kloppen, zijn jullie dus geen RIE bedrijf. Dan vallen jullie onder de meldingsplicht van 
het BARIM!  
Dan is DE een bedrijf type B met maatwerkvoorschriften voor tenminste lozing, geluid en geur. 
Mogelijk deels voor bodem en energie. 
  
Kun jij instemmen met deze conclusie?? 
  
Met vriendelijke groet,  
  

, 
Medewerker vergunningen gebouwde omgeving 
  
     Gemeente Utrecht 
     Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
       
     Postadres Postbus 8406, 3503 RK UTRECHT 
     Bezoekadres Rachmaninoffplantsoen 61 
     Telefoon 030 -  Fax 030 -  
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag t/m donderdag 
 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
  
 

Proclaimer 
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Bijlage 2 

Gecombineerde Geur- en Geluidcontouren  
Sara Lee International - Utrecht Vleutensvaart 35 en 100 

 
 
 
Geur- en Geluidcontouren 
De gecombineerde Geur- en Geluidcontouren op pagina 2 zijn samengesteld uit: 
 

• Geurcontouren van 4,8 ge/m3 bij 98 percentiel op de hoogten van 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 49 
meter. De geurcontouren zijn berekend met het verspreidingsmodel Kema Stacks versie 2002 
gebaseerd op het Nieuwe Nationaal Model. De brongegevens (geuremissie, hoogten, 
coördinaten, e.d. van emissiepunten) zijn afkomstig van het geuronderzoek bij de 
vergunningaanvraag uit 1998. 
De maximale hoogte van 49 meter wordt bepaald door de begrenzingen van het 
verspreidingsmodel. 
 

• Geluidcontouren op de hoogten van 5, 10, 15, 20, 25 en 30 meter, berekend door het 
adviesbureau WNP. De contouren zijn berekend door alle geluidsbronnen aan de bron te 
meten en deze vervolgens in een akoestisch model op te nemen en te berekenen. Dit model is 
voorzien van de actuele geluidsbronnen en is voor het laatst op 1-3-2005 aangepast met geluid 
afkomstig van een parkeerdek. 
De contouren vertegenwoordigen de etmaalwaarde (55/50/45), dat wil zeggen 55dB(A) in de 
dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode. Aangezien 
Sara Lee International een continu bedrijf is dat ook in de nachtperiode in bedrijf is, wordt de 
geluidscontour voornamelijk bepaald door de 45 dB(A) in de nachtperiode. 
 

Plattegrond 
De contouren zijn weergegeven op een deel van de stadsplattegrond met een schaal van 1:5000.  
Op de plattegrond is een cirkel met een straal van 500 meter getekend rondom Sara Lee International.  
Vervolgens is op de plattegrond de nokhoogten van de bestaande gebouwen aangegeven. De woningen direct 
rondom het terrein van Sara Lee International zijn daadwerkelijk opgemeten (hoogten zijn omcirkeld). De 
resterende hoogten zijn geschat op basis van bouwlagen (hoogten in rechthoekig kader). 
 
Interpretatie gecombineerde contouren 
De gecombineerde contouren geven de maximaal toegestane bouwhoogten aan en dienen als volgt te worden 
geïnterpreteerd: 

a) binnen de contour van 5 meter hoogte mag niet worden gebouwd en geen ligplaatsen voor 
woonboten worden uitgegeven; 

b) in de contour van 5 tot 10 meter hoogte mag tot maximaal 5 meter hoogte worden gebouwd; 
c) in de contour van 10 tot 15 meter hoogte mag tot maximaal 10 meter hoogte worden gebouwd; 
d) in de contour van 15 tot 20 meter hoogte mag tot maximaal 15 meter hoogte worden gebouwd; 
e) in de contour van 20 tot 25 meter hoogte mag tot maximaal 20 meter hoogte worden gebouwd; 
f) in de contour van 25 tot 30 meter hoogte mag tot maximaal 25 meter hoogte worden gebouwd; 
g) in de contour van 30 tot 49 meter hoogte mag tot maximaal 30 meter hoogte worden gebouwd; 
h) in de contour van 49 tot de cirkel met een straal van 500 meter rond de koffiefabriek van Sara Lee 

International mag tot maximaal 49 meter hoogte worden gebouwd. 
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Contouren van binnen naar buiten: 
  oranje  ==> hoogte 5 meter 
  groen  ==> hoogte 10 meter 
  bruin ==> hoogte 15 meter  
  blauw ==> hoogte 20 meter 

 groen ==> hoogte 25 meter 
  rood ==> hoogte 30 meter 
  zwart ==> hoogte 49 meter 

Schaal 1:5000 
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Van: @rwsleefomgeving.nl>
Verzonden: dinsdag 26 februari 2013 11:23
Aan:
Onderwerp: RE: Adviesgroep Industriele Emissies KIE13-003

Hallo  
  
Nog even terugkomend op het telefoongesprek vanochtend. Ik had hierover een discussie met drie 
collega's en we kwamen er niet uit. 
  
De activiteit industrieel bewerken en vervaardigen van voedingsmiddelen is van toepassing op 
koffiebranderijen, maar (roast)ovens valt onder de definitie van stookinstallatie en dus is ook §3.2.1 
van toepassing (tenzij electrisch). Hier gelden dan eisen voor keuring en onderhoud voor ovens; maar 
er worden geen emissie-eisen aan ovens gesteld.  
  
Nu was er bij ons discussie over de vraag als twee activiteiten beide van toepassing zijn, en ze beiden 
iets zeggen over de emissies, welke dan van toepassing zijn, daar je verbrandingsemissies en 
procesemissies niet van elkaar kunt scheiden als ze via de zelfde schoorsteen afgevoerd worden. Twee 
collega's waren van mening dat in dat geval de activiteit industrieel vervaardigen en bewerken van 
voedingsmiddelen moet worden aangehouden en één collega was van mening dat in dat geval §3.2.1 
over stookinstallaties geldt. 
  
Ik ga dit nog nader uitzoeken met collega's (iets vergelijkbaars schijnt ook voor glasovens op te gaan), 
maar mogelijk ben je al met pensioen voordat hier duidelijkheid over is. 
  
Groeten  
  
  
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: @utrecht.nl]  
Verzonden: donderdag 21 februari 2013 16:20 
Aan:  
Onderwerp: RE: Adviesgroep Industriele Emissies KIE13-003 

 
Ik ben nog niet met pensioen, dus nog maar een puntje mbt voedingsmiddelen en BARIM. 
Er staan een tweetal paragrafen over voedingsmiddelen in het BARIM, maar die slaan niet op 
koffiebranden. 
  
Bij ons staat de koffiefabriek van Douwe Egberts (Masterblenders sinds 1753). 
Deze heeft 5 roastovens, waarin de koffiebonen worden gebrand. (Niet verbrand, alhoewel....) 
  
Dat is geen BVA en geen stookinstallatie zoals in BARIM bedoeld en toch een type B-inrichting. 
Welke eisen geeft het BARIM hiervoor? En waar vind ik die? 
  
Voor zover wij hier gezocht hebben, hebben we ze niet gevonden. 
(Overigens hebben nog meer gemeenten dan alleen Utrecht een koffiebrander binnen de 
gemeentegrenzen.) 
Met vriendelijke groet,  
  

 
Medewerker vergunningen gebouwde omgeving 
  
     Gemeente Utrecht 
     Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
       
     Postadres Postbus 8406, 3503 RK UTRECHT 
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CC:  

 
Onderwerp: Adviesgroep Industriele Emissies - agendastukken overleg do 7 februari 

Beste leden van de Adviesgroep Industriële Emissies, 
  
Het volgende overleg van de Adviesgroep is op donderdag 7 februari om 13.30 h bij AgentschapNL te 
Utrecht (Noord Brabantzaal). Bijgevoegd zijn de agendastukken voor dit overleg.  
Het agendastuk bij agendapunt 3 'werkwijze Adviesgroep Industriële Emissies' ontbreekt en zal in een 
nazending een week later verstuurd worden. 
  
Na aanmelding bij de receptie in het kantoorgebouw van AgentschapNl kunt u direct doorlopen naar de 
zaal. Let op, een identificatiebewijs is nodig om het kantoorgebouw binnen te kunnen komen. 
  
Met vriendelijke groeten, 

 
  

 
Adviseur cluster Klimaat en industriële emissies 
........................................................................ 
Kenniscentrum InfoMil 
Rijkswaterstaat dienst Leefomgeving  
Prinses Beatrixlaan 2| 2595 AL Den haag|   
Postbus 93144 | 2509 AC Den Haag  

 | @rws.nl | telnr. 088  
........................................................................ 
T 00 31   
F 00 31  
M - 

@rws.nl 
www.rijkswaterstaat.nl 
........................................................................ 
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

........................................................................ 
 

  
Let op: Bij bezoek aan onze vestiging is legitimatie verplicht! 
........................................................................ 
'InfoMil is een opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en onderdeel van Rijkswaterstaat' 
Blijf op de hoogte met een abonnement op de digitale nieuwsbrief 'InfoMil Actueel' en het digitale magazine 'InfoMil Perspectief' 
........................................................................ 
 een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig? 
  
  
  

Proclaimer 
     
 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. . 







Beschrijving van de melding uitbreiding Verpakkingsmagazijn FU46 
 
Omschrijving van de melding: 
Op 21 juni 2016 is onder aanvraagnummer 2414505 een omgevingsvergunning aangevraagd 
voor een magazijn/opslag gebouw FU46 t.b.v. de opslag van verpakkingsmateriaal. 
Op bijgaande tekening 15035 is de locatie van de het gebouw FU46 aangegeven. 
In het magazijngebouw worden stellingen geplaatst waar verpakkingsmateriaal t.b.v. de 
productie van koffie wordt opgeslagen. De verpakkingsmaterialen worden aangevoerd op 
pallets met een vrachtwagen. De pallets worden volledig geautomatiseerd in het 
verpakkingsmagazijn opgeslagen en zijn op afroep beschikbaar voor de diverse 
verpakkingsmachines in de verpakkerij FU12 en FU27.  
De ruimte wordt geklimatiseerd met een luchtbehandelingsinstallatie op het dak. De 
benodigde koelinstallatie wordt eveneens op het dak gepositioneerd en de benodigde warmte 
wordt betrokken van de bestaande verwarmingsinstallatie in FU27. 
 
Milieugevolgen: 
De vestiging van Jacobs Douwe Egberts NL aan de Vleutensevaart te Utrecht is een type B 
inrichting onder het activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften voor het geluid en 
geuremissie. De melding heeft geen gevolgen voor de productiecapaciteit, er vindt namelijk 
alleen een automatisering en stroomlijning plaats van het verpakkingsmagazijn. In de oude 
situatie staat het verpakkingsmateriaal op diverse plaatsen in de fabriek, waardoor de 
logistieke stromen niet optimaal zijn. Met het nieuw te bouwen magazijn worden de interne 
logistieke bewegingen behoorlijk verbeterd en verminderd. 
De melding voldoet volledig aan de voorschriften uit het activiteitenbesluit (barim en rarim) 
en blijft binnen de afgegeven maatwerkvoorschriften. 
Per milieuaspect is hierna de belangrijkste milieubelasting van de uitbreiding weergegeven. 
 
Lucht: 
De functie van de uitbreiding is een opslaggebouw van verpakkingsmaterialen welke voorzien 
is van een luchtbehandelingskast en een koelmachine. Er vindt geen uitbreiding van een 
stookinstallatie plaats, er komen dan ook geen relevante emissies vrij, zoals geur, stof of NOx. 
Dit milieuaspect is dan ook niet relevant. 
  
Water: 
Water wordt alleen toegepast bij de luchtbehandelingsinstallatie t.b.v. de bevochtiging. Er 
komt geen extra afvalwater vrij. Het hemelwater van het dak wordt, gescheiden van het 
interne vuilwaterriool, aangeboden aan het interne hoofdriool op het terrein. Op het terrein 
van JDE is geen gescheiden hemelwaterriool aanwezig. 
 
Afvalstoffen: 
Aangezien de productie niet uitbreidt of wijzigt zal er geen nieuwe of extra afvalstoffen 
ontstaan. 
 
Gevaarlijke stoffen: 
Er worden geen gevaarlijke stoffen toegepast. 
 
Geluid: 
Op het dak wordt een luchtbehandelingsinstallatie geplaatst die voorzien is van een 
geïntegreerde koelmachine. De geluidsuitstraling van de wanden is minimaal doordat het 
interne geluidsniveau laag is en de wandbeplating volledig geïsoleerd is. 

Melding Activiteitenbesluit pagina  
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Het aantal verkeersbewegingen op het terrein blijft ongewijzigd echter de aanvoerroute van 
het verpakkingsmateriaal wijzigt van de weg tussen FU27 en FU26 naar de andere zijde van 
FU27, tussen FU27 en FU03.  
 
De akoestische consequenties zijn door WNP inzichtelijk gemaakt in de bijgevoegde 
akoestische notitie 21510100.N04 d.d. 24 juni 2016. Uit het onderzoek blijkt dat de 
uitbreiding binnen de geldende maatwerkvoorschriften kan worden gerealiseerd.  
 
Energie: 
De koffiefabriek van Jacobs Douwe Egberts heeft zich geconformeerd aan de 3e generatie 
Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3). De wijzigingen vallen volledig binnen de 
werkingssfeer van dit convenant, waarmee een optimale aandacht voor het efficiënt omgaan 
met energie is gewaarborgd. Door de vergaande automatisering van het magazijn zal er enige 
toename zijn in het energieverbruik, echter door minder interne heftruck bewegingen zal aan 
die zijde energie worden bespaard.  
Energiebesparende maatregelen die worden uitgevoerd bij het verpakkingsmagazijn zijn o.a.: 

- LED-verlichting met aanwezigheidsschakeling op begane grond, overige verlichting 
minimaal met schakelbare werkverlichting 

- Warmteterugwinning in LB-kasten. 
- Toepassen van goed geïsoleerde sandwichpanelen  

 
Bodem: 
Voor de bouw van het gebouw is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, deze 
resultaten worden bij de aanvraag omgevingsvergunning gevoegd. 
Er zijn geen risico’s op bodemverontreinigingen en daarvoor geen bodem beschermende 
voorzieningen opgenomen. 
  
Externe veiligheid: 
Bij de aanvraag omgevingsvergunning zijn ook de voorzieningen voor brandveiligheid 
opgenomen ten behoeve van de gebruiksvergunning. Verder hebben de wijzigingen geen 
negatieve effecten op de externe veiligheid. 
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Verkennend bodemonderzoek in 

het kader van de nieuwbouw FU46 

op het bedrijfsterrein aan de 

Vleutensevaart 35 in Utrecht 
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1 Inleiding 

Jacobs Douwe Egberts PRO B.V. (hierna JDE) heeft KWA Bedrijfsadviseurs B.V. (hierna KWA) opdracht 
gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek op een deel van het 
bedrijfsterrein gelegen aan de Vleutensevaart 35 in Utrecht. Tussen de bestaande gebouwen FU3, 
FU12, FU45 en FU27 staat de nieuwbouw gepland van FU46. Bijlagen 1 en 2 geven een overzicht van 
de regionale ligging van de locatie en van de situatie van het onderzoeksterrein ter plaatse van de 
geplande nieuwbouw. 
 
Doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige bodemkwaliteit 
in verband met de geplande bouwactiviteiten op het terrein. De bouwverordening van de gemeente 
Utrecht schrijft voor, dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen, een rapport 
van een bodemonderzoek moet worden overlegd. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd volgens 
de voorschriften van de NEN 5740, januari 2009. 
 
Op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie heeft KWA op 9 november 2015 een 
onderzoeksvoorstel opgesteld. Vervolgens is het vooronderzoek uitgevoerd, waarbij de eisen uit de 
NEN 5725 (januari 2009) zijn gevolgd. De resultaten van het vooronderzoek zijn in hoofdstuk 2 
weergegeven. 
 
Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek is de definitieve onderzoeksopzet bepaald (zie 
hoofdstuk 2). Het bodemonderzoek is verricht op donderdag 12 en donderdag 19 november 2015. 
 
In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op enkele algemene en historische gegevens, de 
onderzoeksopzet (hypothese), de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden en de resultaten 
van het onderzoek. In het laatste hoofdstuk zijn de belangrijkste conclusies vermeld. 
 
 

2 Vooronderzoek 

2.1 Algemene gegevens betreffende het terrein 
De locatie betreft de nieuwbouw van FU46 gelegen tussen FU3, FU12, FU45 en FU27 en maakt 
onderdeel uit van het bedrijfsterrein van JDE (zie bijlage 1). Het bedrijfsterrein aan de Vleutensevaart 
ligt aan de westzijde van de stad Utrecht. Ten westen van het bedrijfsterrein ligt het Amsterdam-
Rijnkanaal en ten noorden ligt de weg Utrecht-VIeuten. De onderzoekslocatie ligt op het perceel dat 
kadastraal is geregistreerd als gemeente Catharijne, sectie B, nummer 7943. 
 
De geplande nieuwbouw beslaat circa 475 m2. Ten behoeve van de fundatie van de nieuwbouw vindt 
een grondverbetering plaats tot circa 0,5 meter diepte. Parallel langs gebouw FU3 wordt een diepere 
sleuf gegraven ten behoeve van de realisatie van een goot (tot circa 1,5 meter diepte).  

2.2 Historische informatie 
De historische gegevens zijn vooral gebaseerd op de, in het kader van het oriënterend onderzoek, 
verzamelde gegevens (‘Oriënterend bodemonderzoek bedrijfsterrein Koninklijke Douwe Egberts B.V. 
aan de Keulsekade te Utrecht’, Krachtwerktuigen, mei 1991). Uit een luchtfoto van 1933 (bijgevoegd 
in het oriënterend onderzoek) blijkt dat het huidige onderzoeksterrein destijds nog niet werd 
gebruikt voor bedrijfsactiviteiten. Het terrein lag destijds braak, maar lijkt wel te zijn opgehoogd. De 
uitbreidingslocatie ligt binnen deelgebied II (oriënterend bodemonderzoek).  
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2.5 Onderzoeksopzet 
De verzamelde informatie heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat er op het onderzoeksterrein 
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Omdat het terrein te beschouwen is als 
‘onverdachte locatie’, is het onderzoek uitgevoerd conform de strategie ONV van de NEN 5740 
(versie januari 2009). 
Aanvullend op de voorschriften van de NEN 5740 zijn alle ondiepe boringen van 0,5 meter diepte tot 
1,0 meter beneden het maaiveld doorgezet. Ter plaatse van de te graven goot (tot circa 1,5 meter 
diepte) worden extra boringen geplaatst tot 2,0 meter beneden het maaiveld. Tevens wordt het 
laboratoriumonderzoek uitgebreid met een extra analyse van de ondergrond. Door de ondergrond te 
verkennen, kan de afvoerbestemming van de vrijkomende grond alvast indicatief worden bepaald. 
 
Op basis van de beschikbare historische gegevens is de onderzoekslocatie niet verdacht op 
aanwezigheid van asbest in de grond. Derhalve is geen asbest in grondonderzoek conform de NEN 
5707 uitgevoerd. Wel is de grond door een DTA’er visueel beoordeeld op eventuele aanwezigheid 
van asbest. 
 
De resultaten van het onderzoek zijn geïnterpreteerd aan de hand van de Wet bodembescherming. 
 
 

3 Verrichte onderzoekswerkzaamheden 

3.1 Veldwerk 
Het veldwerk voor het verkennend onderzoek is uitgevoerd op 12 en 19 november 2015 door de zeer 
ervaren heer H. Koudijs. Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 2000 (versie 5, 
12 december 2013) en de daarbij behorende protocollen 2001 (versie 3.2, 12 december 2013) en 
2002 (versie 4, 12 december 2013). KWA Bedrijfsadviseurs B.V. is hiervoor gecertificeerd. Conform de 
eisen van deze BRL is het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd. Dit betekent dat 
tussen KWA Bedrijfsadviseurs B.V. en haar medewerkers enerzijds en de opdrachtgever anderzijds 
geen sprake is van een relatie, die de onafhankelijkheid en integriteit van KWA en haar medewerkers 
zou kunnen beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren.  
 
De navolgende veldwerkzaamheden zijn verricht. 

Tabel 3.1: boorprogramma 

Locatie Oppervlakte 
(m

2
) 

Nummers 
boringen tot circa 
1,0 m-mv 

Nummers 
boringen tot circa 
2,0 m-mv 

Nummers boringen met 
peilbuizen tot circa 
3,3 m-mv 

Nieuwbouwlocatie Circa 475 m
2
 Fu46-6 

Fu46-7 
Fu46-9 

  Fu46-10 

Fu46-5 
 

Fu46-8 

Goot (binnen de 
grenzen van 
nieuwbouw) 

Circa 50 m
2
 Fu46-1 

Fu46-2 
Fu46-3 
Fu46-4 

- - 

Totaal aantal 
boringen/ peilbuizen 

Circa 475 m
2
 8 stuks 1 stuks 1 stuks 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Bodemopbouw 
Van de op het terrein verrichte boringen zijn bodemkundige beschrijvingen gemaakt en in de vorm 
van boorprofielen weergegeven, zie bijlage 3.  
 
De toplaag van de bodem bestaat vanaf maaiveld tot een diepte van circa 3,3 meter uit zeer fijn tot 
matig grof en zwak tot sterk siltig zand. Plaatselijk wordt de bodemopbouw onderbroken door een 
zwak zandige kleilaag.  
 
Tijdens het veldwerk is het freatisch grondwater aangetroffen op een diepte van circa 1,8 meter 
beneden maaiveld. 

4.2 Veldwaarnemingen 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn bij de volgende boringen kenmerken waargenomen die kunnen 
duiden op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem: 
 

Tabel 4.1: zintuiglijke waarnemingen 

Boring Diepte boring m-mv Traject (m-mv) Waarneming 

Fu46-1 2,0 0 - 1,0 
1,0 - 1,5 

Sporen puin 
Zwak puinhoudend 

Fu46-2 2,0 0 -0,5 
0,5 - 1,0 

Sporen puin 
Zwak puinhoudend 

Fu46-3 2,0 0,5-1,0 Matig puinhoudend 

Fu46-4 2,0 0,0 - 0,5 
0,5 - 0,8 
0,8 - 1,0 
1,0 - 1,5 

Zwak puinhoudend 
Sterk puinhoudend 
Matig puinhoudend en sintelhoudend 
Zwak puinhoudend 

Fu46-6 1,25 0,5 - 0,75 Sterk puinhoudend 

Fu46-7 1,45 0 - 0,55 
0,55 - 0,85 

Zwak puinhoudend 
Matig kolengruishoudend 

Fu46-8 3,3 0,0 - 0,5 Sporen puin 

Fu46-9 1,0 0,25 - 0,5 Sporen puin 

Fu46-10 1,0 0,0 - 0,5 Sporen puin 

 
Bij de overige boringen zijn geen afwijkende kenmerken, waaronder ook asbest, waargenomen. 
 
Bij de grondwatermonstername van 19 november 2015 is het volgende waargenomen: 

Tabel 4.2: waarnemingen en veldmetingen bij bemonstering grondwater 

Boringnr. Filtertraject 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-b.b.) 

pH EC 
MS/m 

Troebelheid 
(NTU)* 

Overige 
opmerkingen 

Fu46-8 2,3 – 3,3 1,22 7 1410 40 - 

mv: maaiveld * - Niet 

b.b.: bovenzijde peilbuis  -/+ Licht 

   + Matig 

   ++ Sterk 
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Tabel 4.3: analyseresultaten grond 

Monsteromschrijving Bovengrond Ondergrond Oliewater- 
afscheider 

Sleuf 

Traject (cm-mv) FU46-1 (8-50) 
FU46-10 (8-50) 
FU46-2 (8-50) 
FU46-7 (8-55) 
FU46-9 (8-25) 

FU46-1 (50-100) 
FU46-6 (50-75) 
FU46-7 (55-85) 

FU46-8 (150-200) FU46-1 (100-
150) 
FU46-4 (80-100) 

Datum monstername 12-11-2015 12-11-2015 12-11-2015 12-11-2015 

Samenstelling     

Zintuiglijke waarneming Sporen puin Sporen puin tot 
sterk puinhoudend 

en matig 
kolengruishoudend 

Geen 
bijzonderheden 

Geen 
bijzonderheden 

droge stof(gew.-%) 89,9  68,1  80,8  79,3  

gewicht artefacten(g) <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten(-) Geen  Geen  Geen  Geen  

organische stof (gloeiverlies)(% vd DS) 0,9  5,5  2,5  5,3  

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem)(% vd DS) 3,4  28  2,3  6,2  

METALEN 

barium 51 - 170 - <20  110 AW 

cadmium <0,2 - 0,20 - 0,22 - 0,32 - 

kobalt 5,5 AW 10 - <1,5  8,6 AW 

koper 20 - 42 AW 13 - 51 AW 

kwik 0,10 - 0,21 AW 0,11 AW 0,58 AW 

lood 60 AW 62 AW 38 AW 110 AW 

molybdeen <0,5  0,71 - <0,5  1,7 AW 

nikkel 14 AW 34 - 5,1 - 26 AW 

zink 90 AW 130 - 35 - 200 AW 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen <0,01  <0,01  <0,01  0,02  

fenantreen 0,06  0,16  0,04  0,15  

antraceen 0,02  0,10  0,02  0,11  

fluoranteen 0,14  0,79  0,13  0,49  

benzo(a)antraceen 0,07  0,40  0,07  0,26  

chryseen 0,08  0,28  0,09  0,21  

benzo(k)fluoranteen 0,04  0,20  0,07  0,14  

benzo(a)pyreen 0,08  0,45  0,11  0,26  

benzo(ghi)peryleen 0,05  0,27  0,10  0,14  

indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,05  0,27  0,10  0,14  

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 0,597 - 2,927 AW 0,737 - 1,92 AW 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28(µg/kgds) <1  <1  <1  <1  

PCB 52(µg/kgds) <1  <1  <1  <1  

PCB 101(µg/kgds) <1  <1  <1  <1  

PCB 118(µg/kgds) <1  <1  <1  <1  

PCB 138(µg/kgds) <1  <1  1,6  <1  

PCB 153(µg/kgds) <1  <1  1,5  <1  

PCB 180(µg/kgds) <1  <1  2,0  <1  
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Tabel 4.4: analyseresultaten grondwatermonsters 

Peilbuisnummer FU 46-8   
Filtertraject (cm-mv) 230-330   
Datum monstername 19-11-2015   

METALEN 
barium(µg/l) 140 S     
cadmium(µg/l) <0,20 -     
kobalt(µg/l) <2 -     
koper(µg/l) <2,0 -     
kwik(µg/l) <0,05 -     
lood(µg/l) <2,0 -     
molybdeen(µg/l) 9,3 S     
nikkel(µg/l) 12 -     
zink(µg/l) <10 -     

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen(µg/l) <0,2 -     
tolueen(µg/l) <0,2 -     
ethylbenzeen(µg/l) <0,2 -     
o-xyleen(µg/l) <0,1      
p- en m-xyleen(µg/l) <0,2      
xylenen (0.7 factor)(µg/l) 0,21 -     
styreen(µg/l) <0,2 -     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen(µg/l) <0,02 -     
Interventie factor polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 

0,0002      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan(µg/l) <0,2 -     
1,2-dichloorethaan(µg/l) <0,2 -     
1,1-dichlooretheen(µg/l) <0,1 -     
cis-1,2-dichlooretheen(µg/l) <0,1      
trans-1,2-dichlooretheen(µg/l) <0,1      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)(µg/l) 0,14 -     
dichloormethaan(µg/l) <0,2 -     
1,1-dichloorpropaan(µg/l) <0,2      
1,2-dichloorpropaan(µg/l) <0,2      
1,3-dichloorpropaan(µg/l) <0,2      
som dichloorpropanen (0.7 factor)(µg/l) 0,42 -     
tetrachlooretheen(µg/l) <0,1 -     
tetrachloormethaan(µg/l) <0,1 -     
1,1,1-trichloorethaan(µg/l) <0,1 -     
1,1,2-trichloorethaan(µg/l) <0,1 -     
trichlooretheen(µg/l) <0,2 -     
chloroform(µg/l) <0,2 -     
vinylchloride(µg/l) <0,2 -     
tribroommethaan(µg/l) <0,2 -     

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12(µg/l) <25      
fractie C12 - C22(µg/l) <25      
fractie C22 - C30(µg/l) <25      
fractie C30 - C40(µg/l) <25      
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˗ In zowel de boven- als ondergrond zijn hooguit licht verhoogde gehalten van de onderzochte 
parameters aangetoond. 

˗ In het grondwater zijn barium en molybdeen licht verhoogd gemeten.  
˗ In het veld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen op maaiveld of in de opgegraven 

grond (fractie > 40 mm). 
 
De bodemkwaliteit is in zijn algemeenheid als goed te karakteriseren. De hypothese ‘onverdacht’ 
terrein volgens de NEN 5740 is weliswaar formeel tijdens dit onderzoek niet bevestigd, maar de 
gemeten gehalten zijn zodanig laag dat er geen aanleiding is om verder onderzoek te verrichten. 
 
Samengevat kan worden gesteld dat er in het onderzoek geen aanwijzingen zijn gevonden voor een 
bodemverontreiniging ter plaatse van het onderzochte terrein die nieuwbouw in de weg zouden 
kunnen staan. 
 
Aanbevelingen (ten behoeve van bouwlocatie) 
Voorafgaand en tijdens de uitvoering van de bouwactiviteiten op het terrein dient rekening te 
worden gehouden dat bij afvoer van grond van de locatie, op basis van de aangetroffen gehalten, de 
grond niet vrij toepasbaar is. Een definitieve uitspraak over de hergebruiksmogelijkheden van 
vrijkomende grond kan pas worden gedaan nadat deze grond is onderzocht conform de regelgeving 
van het Besluit bodemkwaliteit. De vrijkomende grond kan op basis van dit onderzoek wel worden 
aangeboden aan een grondbank. 
 
Tijdens de bouwactiviteiten moet er op worden toegezien dat er geen bodemverontreiniging 
ontstaat. Denk aan olie/brandstof van machines, verfstoffen, oplosmiddelen, brandplaatsen, 
bouwwegen en dergelijke. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in de zogenaamde 
‘basisklasse’ zoals in de CROW-publicatie 132 staat vermeld. 
 



 

 

Bijlage 1:  Ligging locatie





 

 

Bijlage 2:  Situatie met boringen en peilbuizen 





 

 

Bijlage 3:  Boorprofielen 









 

 

Bijlage 4:  Toetsingstabel











 

 

Bijlage 5:  Analysecertificaten
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

KWA bedrijfsadviseurs

Postbus 1526
3800 BM  AMERSFOORT

Uw projectnaam : 0069.00 350938 12-11-h
Uw projectnummer : 350938
ALcontrol rapportnummer : 12210616, versienummer: 1

Rotterdam, 19-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 350938.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Malen van monstermateriaal Grond (AS3000) Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5399489 12-11-2015 12-11-2015 ALC201  
001 Y5399485 12-11-2015 12-11-2015 ALC201  
001 Y5399327 12-11-2015 12-11-2015 ALC201  
001 Y5399480 12-11-2015 12-11-2015 ALC201  
001 Y5399322 12-11-2015 12-11-2015 ALC201  
002 Y5399482 12-11-2015 12-11-2015 ALC201  
002 Y5399479 12-11-2015 12-11-2015 ALC201  
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

fu 46-8-1-1 fu 46-8

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 140          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S 9.3          

nikkel µg/l S 12          

zink µg/l S <10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.











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:

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 het adres van het bedrijf.

Beschrijving activiteiten

Datum veranderen
bedrijf:

01102016

Beschrijving
activiteiten:

Jacobs Douwe Egberts te Utrecht is een koffiefabriek waar koffie wordt gebrand, gemalen en
verpakt. De koffiefabriek wordt uitgebreid met een verpakkingsmagazijn (gebouw FU46). In dit
magazijn wordt verpakkingsmateriaal t.b.v. de koffieproductie opgeslagen in stellingen.

28062016

AIMsessie: Athoj0agvwo Pagina 1 van 2



Bijlage met
beschrijving
toevoegen:

Ja

Extra informatie bij de melding

De aanvraag omgevingsvergunning is aangevraagd onder aanvraagnummer 2414505 op 21 juni 2016.

Bijlagen geüpload

De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:

Indeling bedrijf Situatietekeningen.pdf

Toelichting op de aard en omvang van de activiteiten/
processen

Beschrijving melding verpakkingsmagazijn
FU46.pdf

Rapport akoestisch onderzoek 21510100n04_160624.pdf

Rapport bodemkwaliteit 3509380DR01.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)

Gegevens bevoegd gezag

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

Referentie melding

Deze melding is bij ons bekend als AIMsessie Athoj0agvwo. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?

Datum en tijdstip melding

Deze melding is gemaakt op 28062016 om 14:10 uur.

28062016

AIMsessie: Athoj0agvwo Pagina 2 van 2





2 Notitie 21510100.N04 
 

70.000 ton naar 90.000 ton verpakt product (gebrande koffie) per jaar. De resultaten van 
dit onderzoek zijn vastgelegd in notitie 21510100.N03 “Akoestisch onderzoek voor de 
inrichting van JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. te Utrecht – uitbreiding productie-
capaciteit –”, d.d. 3 december 2015. Met het onderzoek zijn de akoestische consequenties 
van de voorgenomen capaciteitsuitbreiding inzichtelijk gemaakt. Uit de resultaten volgt 
dat de productiecapaciteit binnen de bestaande maatwerkvoorschriften kan worden gerea-
liseerd. Inmiddels is voor deze capaciteitsuitbreiding een formele aanvraag (melding) in-
gediend bij het bevoegd gezag. 
 

Uitbreiding FU46 

Tekeningen 

Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van de door Hooper Architects onder werknummer 
15035 gemaakte ontwerptekeningen: 
 
V001,  Situatie tekening,    d.d. 19-01-2016; 
V100,  Plattegronden nieuw,    d.d. 19-01-2016; 
V200,  Gevels nieuw,    d.d. 19-01-2016; 
V201, Gevels nieuw overzicht,   d.d. 19-01-2016; 
V300,  Doorsneden nieuw,   d.d. 19-01-2016. 
 
De bovengenoemde tekeningen zijn, verkleind tot A4-formaat, weergegeven in figuur 1.1 
t/m 1.5. 
 
Verder is gebruik gemaakt van een door leverancier Robatherm gemaakte machineteke-
ning van de op het dak van het nieuwe verpakkingsmagazijn op te stellen luchtbehande-
lingsinstallatie (tekening d.d. 03-02-2016). 
 

Nieuwbouw 

Het nieuwe verpakkingsmagazijn wordt gerealiseerd tussen de bestaande gebouwen FU3, 
FU12, FU27 en de silotoren FU45 (zie ook figuur 1.1). Het verpakkingsmagazijn wordt 
gerealiseerd als L-vormig gebouw. Het meest noordelijke deel (‘bovenzijde L’) wordt 6 m 
hoog. Hier wordt een losperron gerealiseerd voor vrachtauto’s. De hoogte van de overige 
gebouwdelen bedraagt circa 17,5 m. Dit is inclusief een circa 1 m hoge bovendakse 
borstwering. 
 
De gevels worden opgetrokken in metalen (PU/PS-)geïsoleerde sandwichpanelen met een 
massa van ten minste 11 kg/m2. Het stalen dak wordt geïsoleerd met minerale wol en af-
gewerkt met een bitumen of kunststof dakbedekking. 
 
De nieuwbouw wordt in gebruik genomen als opslaggebouw annex verpakkingsmagazijn. 
Binnen de nieuwbouw worden geen lawaaiige productiemachines opgesteld. Voor het 
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intern transport wordt gebruik gemaakt van relatief stille transportmiddelen als elektrische 
heftrucks en/of palletkarren e.d. Het te verwachten equivalente binnenniveau is relatief 
laag (Lp ≤ 75 dB(A)). Relevante geluidemissie via de wanden en/of het dak van het ver-
pakkingsmagazijn, dan wel vanwege de losactiviteiten is niet te verwachten. 
 

Luchtbehandeling 

Op het zuidelijke deel van het dak van het nieuwe verpakkingsmagazijn is voorzien in de 
plaatsing van een Robatherm luchtbehandelingsinstallatie van het type RM 12/12. De 
luchtbehandelingsinstallatie is voorzien van een geïntegreerde koel- en verwarmingssectie. 
 

Bedrijfsverkeer 

Er wordt niet voorzien in een toename van de aan te voeren hoeveelheid verpakkingsmate-
riaal. Het aantal verkeersbewegingen naar en van de inrichting en over het terrein is on-
veranderd ten opzichte van de situatie als beschreven in notitie 21510100.N03. Wel wij-
zigt de routing voor het aan te voeren verpakkingsmateriaal enigszins. Voorheen werd het 
verpakkingsmateriaal aangevoerd via een rijroute tussen de gebouwen FU27 en FU26. Na 
realisatie van het nieuwe verpakkingsmagazijn voert de aanvoerroute langs de andere zijde 
van FU27 (tussen FU27 en FU03). 
 

Normstelling 

Activiteitenbesluit milieubeheer en maatwerkvoorschriften 

In de actuele situatie valt de inrichting onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. 
 
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 
geluidvoorschriften verbonden. De geluidvoorschriften zijn gegeven in bijlage 1. 
 

Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst 

Vanwege de ruimtelijke ontwikkelingen rond de inrichting van JDE is op 7 februari 2006 
een ‘Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst’ ondertekend door vertegenwoordigers van de 
inrichting en de gemeente, waarin de milieuaspecten in relatie tot deze ruimtelijke ontwik-
kelingen zijn vastgelegd. 
 
Uit de overeenkomst volgt dat het toelaatbare equivalente geluidniveau invallend op om-
liggende woningen c.q. geluidgevoelige bestemmingen van derden ten hoogste 55 dB(A) 
bedraagt in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode. 
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Indirecte hinder 

Voor de beoordeling van de indirecte (geluid)hinder veroorzaakt door bedrijfsverkeer rij-
dend over de openbare weg kan worden aangesloten bij de circulaire van 29 februari 1996 
‘Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieu-
beheer’.  
 
Als reeds aangegeven heeft de beoogde uitbreiding geen effect op het aantal transportbe-
wegingen naar en van de inrichting. De indirecte hinder is reeds bepaald en beoordeeld in 
voorgaande notitie 21510100.N03. Uit deze notitie volgt dat ter plaatse van de omliggende 
woningen kan worden voldaan aan de op grond van de circulaire toelaatbare binnenwaarde 
van 35 dB(A) etmaalwaarde. 
 

Rekenmethode 

De geluidniveaus in de omgeving zijn berekend overeenkomstig de ‘Handleiding Meten 
en Rekenen Industrielawaai’ van 1999 (uitgave VROM). 
 
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. 
 

Akoestisch rekenmodel 

Algemeen 

De bestaande c.q. aangevraagde akoestische situatie, met een productiecapaciteit van 
90.000 ton verpakt product per jaar, is beschreven in notitie 21510100.N03. De nu aan te 
vragen uitbreiding en de daarmee samenhangende akoestisch relevante wijzigingen zijn 
verwerkt in het bestaande rekenmodel. De wijzigingen worden hieronder beschreven. 
 

Verpakkingsgebouw FU46 

Het nieuw te realiseren verpakkingsgebouw is opgenomen in het bestaande rekenmodel. 
De ingevoerde gebouwhoogte bedraagt, in overeenstemming met de ontwerptekeningen, 
respectievelijk 16,45 m en 6,00 m ten opzichte van het direct omliggende terrein. De bo-
vendakse borstwering, met conform de ontwerptekeningen een hoogte van 17,49 m, is als 
‘scherm’ in het akoestisch rekenmodel opgenomen. 
 
Aanvullend is de Robatherm luchtbehandelingskast (LBK), met de bijbehorende hoogten, 
in het rekenmodel opgenomen. Voor de LBK geldt dat relevante geluidemissie naar de 
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omgeving is te verwachten vanwege ventilatiegeluid via de luchttoe-en afvoerroosters. 
Deze geluidemissie wordt in het rekenmodel gepresenteerd door de toegevoegde geluid-
bronnen: 
 
- bron 501 ‘FU46 - luchtinlaat LBK Robatherm’, met een bronsterkte LW = 79 dB(A) en  
- bron 502 ‘FU46 - luchtuitlaat LBK Robatherm’, met een bronsterkte LW = 89 dB(A). 
 
De ingevoerde bronsterkten, met het bijbehorende geluidspectrum, zijn gebaseerd op leve-
ranciersgegevens. Uitgangspunt daarbij is dat de luchtbehandeling op nominaal toerental 
in bedrijf is. Het aangehouden bedrijfsduurpercentage bedraagt, als ‘worst-case’ aanname, 
100% in zowel de dag-, avond- als de nachtperiode. 
 
Als aangegeven is de LBK voorzien van een geïntegreerde koel- en verwarmingssectie. 
Het opstellen van een afzonderlijke koelunit op het dak van het gebouw (met bijbehorende 
geluidemissie) is daarmee niet nodig. 
 

Bedrijfsverkeer 

De voor de aanvoer van verpakkingsmateriaal in het rekenmodel opgenomen rijroute c.q. 
mobiele bron mb-04 ‘vrachtverkeer verpakking’ is verplaatst en in overeenstemming ge-
bracht met de nieuwe routing. Het aantal verkeersbewegingen is ongewijzigd en bedraagt 
18 in de dagperiode (overeenkomend met 9 transporten). Ook de representatieve 
bronsterkte en rijsnelheid zijn ongewijzigd. 
 

Overzicht  

Een overzicht van het rekenmodel met de ligging van de objecten en rekenpunten is gege-
ven in figuur 2. Figuur 3 geeft een totaaloverzicht van de inrichting in de aan te vragen 
situatie met de ligging van de geluidbronnen. Figuur 4 geeft een detailoverzicht met de 
ligging van de toegevoegde en gewijzigde bronnen 501, 502 en mb-04. 
 
De in het rekenmodel ingevoerde geluidbronnen (bestaand + nieuw), met coördinaten, 
hoogten en octaafbandspectra, zijn gegeven in bijlage 2. Bijlage 3 geeft een overzicht van 
alle in het rekenmodel opgenomen objecten met de coördinaten, hoogten, reflectiecoëffici-
enten en bodemfactoren. Voor het niet-gedefinieerde bodemgebied is ongewijzigd een 
bodemfactor B = 0,2 (grotendeels reflecterend) aangehouden. Absorberende groenstroken 
e.d. zijn ingevoerd met een bodemfactor B = 1,0 (absorberend). 
 
3D-overzichten van het rekenmodel zijn gegeven in onderstaande afbeeldingen 1 en 2. 
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Een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) is voor 
de aan te vragen situatie gegeven in bijlage 4.1. In de bijlagen 4.2 t/m 4.6 is voor de maat-
gevende rekenpunten ter plaatse van de woningen een overzicht gegeven van de individue-
le bronbijdragen. Een samenvatting van de resultaten is gegeven in tabel 1. 
 
In de tabel zijn tevens tussen [..] de grenswaarden gegeven op basis van de bestuurlijke 
ontwikkeloverkomst, alsmede de vergunde waarden op basis van de maatwerkvoorschrif-
ten(..). 
 
Tabel 1: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus na realisatie van het verpakkingsmagazijn 

FU46 
Naam Omschrijving Hoogte LAr,LT in dB(A) Etmaal-

waarde 
[dB(A)] 

Dag Avond Nacht 

01_A woning Galjoenstraat 5 47 [55] 46 [50] 44 [45] 54 [55]

02_A woning Aakplein 5 49 [55] 48 [50] 45 [45] 55 [55]

03_A woning Aakplein 5 50 [55] 49 [50] 45 [45] 55 [55]

04_A woning Galjoenstraat 5 47 [55] 46 [50] 42 [45] 52 [55]

05_A woning T. a Kempisplantsoen 5 50 [55] 48 [50] 45 [45] 55 [55]

06_A woning T. a Kempisplantsoen 5 49 [55] 47 [50] 43 [45] 53 [55]

07_A woning T. a Kempisplantsoen 5 46 [55] 45 [50] 41 [45] 51 [55]

08_A woning T. a Kempisplantsoen 5 33 [55] 32 [50] 28 [45] 38 [55]

09_A woning Spinozaplantsoen 5 46 [55] 45 [50] 42 [45] 52 [55]

10_A woning Spinozaplantsoen 5 48 [55] 46 [50] 42 [45] 52 [55]

11_A woning Spinozaplantsoen 5 51 [55] 48 [50] 42 [45] 53 [55]

12_A woning Spinozaplantsoen 5 49 [55] 47 [50] 43 [45] 53 [55]

          

A_A fietspad Vleutenseweg - noord 5 59 (60) 58 (58) 55 (55) 65 

B_A fietspad Vleutenseweg - noordoost 5 58 (58) 57 (57) 52 (52) 62 

C_A fietspad Vleutenseweg - oost 5 53 (54) 52 (52) 48 (48) 58 

D_A hoek Vleutensevaart-Keulsekade 5 47 (48) 46 (47) 43 (43) 53 

E_A Keulsekade 5 49 (50) 48 (48) 44 (48) 54 

F_A Spinozaplantsoen 5 51 (52) 48 (49) 42 (42) 53 

 

Beoordeling resultaten 

Uit tabel 1 volgt dat de uitbreiding binnen de huidige maatwerkvoorschriften kan worden 
gerealiseerd. Ter plaatse van de omliggende woningen kan onverminderd worden voldaan 
aan de grenswaarden uit de bestuurlijke ontwikkelovereenkomst. 
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