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Aanvrager
Datum besluit
Onderwerp
Gemeente / locatie
Zaaknummer
Activiteit

:
:
:
:
:
:

Nestlé Nederland B.V.
24 februari 2021
Nieuwe productielijn
Nunspeet / Laan 110, Nunspeet
W.Z20.108241.01
Milieu

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

MILIEUEFFECTBEOORDELINGSBESLUIT
Op 13 november 2020 hebben wij van LBP Sight B.V. namens Nestlé Nederland B.V. een
aanmeldnotitie ontvangen (artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer). De
aanmeldnotitie van 13 november 2020, met kenmerk R087289aa.20AIMVG.tvr, beschrijft de
gevolgen voor het milieu van een voorgenomen project.
De aangevraagde verandering betreft het uitbreiden van de bestaande productie met een
nieuwe productielijn. De nieuwe productielijn maakt gebruik van een combinatie van
biotechnologisch geproduceerde ingrediënten gewonnen uit melk.
Het voorgenomen project wordt gerealiseerd binnen de inrichting Nestlé Nederland B.V.
gelegen aan Laan 110 in Nunspeet.
Wij besluiten dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Er is geen sprake van
belangrijke nadelige gevolgen, die reden geven voor het opstellen van een milieueffectrapport
als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd afdeling vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend
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RECHTSBESCHERMING
Voorbereidingsbesluit
Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de
Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een
belanghebbende, die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.
Publicatie
Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website
www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen,
via de link ‘Zoeken in bekendmakingen’. Tevens wordt het besluit bekendgemaakt in de
Staatscourant.
Mogelijkheid van inzien
De aanmeldnotitie en het milieueffectbeoordelingsbesluit liggen gedurende een termijn van
zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 - 751 7700 of stuur een e-mail
met vermelding van het zaaknummer naar wabo@odrn.nl.
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PROCEDURELE ASPECTEN

1.1
Gegevens aanvrager
Op 13 november 2020 hebben wij van LBP Sight B.V. namens Nestlé Nederland B.V. (Nestlé)
een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de
Wet milieubeheer (Wm), ontvangen.
Het voorgenomen project wordt gerealiseerd binnen de inrichting gelegen aan Laan 110 in
Nunspeet.
1.2
Projectbeschrijving
De aanmeldingsnotitie betreft het volgende project (citaat aanmeldnotitie):
“Nestlé is van plan om de bestaande GOOPL-productielijn uit te breiden met een nieuwe lijn.
De realisatie van deze nieuwe productielijn wordt het GOOPL2-project genoemd. Net als de
huidige lijn maakt deze productielijn gebruik van een mix van biotechnologisch geproduceerde
ingrediënten gewonnen uit melk.
De huidige productielijn van GOOPL kan verschillende soorten hypoallergene babyvoeding
maken. Deze flexibiliteit komt echter met een keerzijde, na een productiewissel moet de
complete lijn zeer grondig worden schoongemaakt.
Het gevolg is dat de productielijn een week buiten bedrijf is. Het GOOPL2-project realiseert
feitelijk een tweede GOOPL-productielijn, waardoor er geen productwissels meer nodig zijn.
Dit betekent voor Nestle minder schoonmaakwerkzaamheden en minder downtime als gevolg
hiervan.”
De aanvraag bestaat uit de aanmeldnotitie met kenmerk: R087289aa.20AIMVG.tvr
versie 06_001, d.d. 13 november 2020.
1.3
Vergunningen
Voor het voorgenomen project is, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), toestemming nodig voor de volgende activiteiten:
- bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 eerste lid onder a Wabo);
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1
eerste lid onder c Wabo);
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1 eerste lid
onder e Wabo);
1.4
Wettelijke grondslag
Het aangevraagde project heeft betrekking op de activiteiten: uitbreiding van een installatie
van een zuivelfabriek (Bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, onderdeel D,
categorie 36). Door het project valt de productiecapaciteit van Nestlé niet langer onder de
drempelwaarde van kolom 2 onderdeel D van de Bijlage van Besluit milieueffectrapportage,
waardoor er geen sprake is van een ‘vorm-vrije milieueffectrapport beoordeling’.
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BEOORDELING

Ten aanzien van aangewezen activiteiten moet het bevoegd gezag beoordelen of zij zodanig
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dat een milieueffectrapport
moet worden opgesteld (artikel 7.2 eerste lid onder b Wm).
Bij de beoordeling moet rekening gehouden worden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijnen
2014/52/EU en 2011/92/EU milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria (artikel 7.17 eerste
lid van de Wm).
De
1.
2.
3.

criteria van bijlage III van de EG-richtlijnen zijn:
kenmerken van het project;
plaats van het project;
kenmerken van het potentiële effect.

2.1
Kenmerken van het project
Bij de kenmerken van de projecten is in overweging genomen:
-

de omvang van het project;
de cumulatie met andere projecten;
het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
de productie van afvalstoffen;
verontreiniging en hinder;
risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

Overwegingen
De omvang van het project: De aangevraagde verandering betreft een nieuwe productielijn.
Door de nieuwe productielijn neemt de productiecapaciteit toe.
De cumulatie met andere projecten: Nestlé geeft in de aanmeldnotitie aan dat er geen andere
projecten zijn waarmee de beoogde project cumuleert.
Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen: Door de nieuwe activiteit neemt het gebruik van
natuurlijke hulpbronnen waaronder energie en grondwater toe.
Verontreiniging en hinder:












Geluid: Nestlé geeft aan dat het voorgenomen project binnen de huidige geluidzone past
en niet leidt tot veranderingen van de geluidsemissie en de geluidsbelasting bij woningen.
Afvalwater: Het debiet van de totale afvalwaterlozing verandert niet.
Fijnstof en stikstof: Het project omvat een geringe toename in de uitstoot van fijnstof en
stikstofoxiden als gevolg van het proces en aardgasverbruik.
Stof: Aangegeven is dat er mogelijk een toename is van stofemissies.
Bodem: Een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.
Grondwater: Het project leidt tot een toename in het grondwaterverbruik. Deze extra
grondwateronttrekking past binnen de maximale grondwateronttrekking opgenomen in de
huidige waterwetvergunning.
Stikstof: Als gevolg van het project neemt de toe. Dit valt binnen de huidige grenzen van
de geldende natuurvergunning.
Externe veiligheid: Voor de nieuwe productielijn moet een ammoniak-koelinstallatie
worden geplaatst. De installatie voldoet aan de geldende en vigerende voorschriften en
richtlijnen. Daarnaast voldoet de installatie aan BBT.
Risico van ongevallen: Nestlé geeft aan dat het risico op ongevallen met gevaarlijke
stoffen blijft beperkt tot de bij te plaatsen ammoniakkoelinstallatie.
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Conclusie: kenmerken van het project
In hoeverre de hierboven genoemde gevolgen van de nieuwe activiteit te vergunnen zijn,
moet blijken bij de aanvraag van de benodigde vergunningaanvraag. Gezien de kenmerken
van het project bestaat er geen aanleiding om te beoordelen dat een milieueffectrapport
nodig is.

2.2
Plaats van het project
Bij de plaats van het project is het volgende in overweging genomen:
-

het bestaande grondgebruik;
de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de
natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met in het bijzonder aandacht voor de
volgende typen gebieden:
»
»
»
»
»

»
»
»

wetlands;
kustgebieden;
berg- en bosgebieden;
reservaten en natuurparken;
gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving
worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen
volgens Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn);
gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen;
gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

Overwegingen
Het bestaande grondgebruik: het beoogde project komt overeen met het huidige gebruik en
past binnen het bestemmingsplan.
De relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke
hulpbronnen van het gebied: Nestlé ligt op circa 3,5 kilometer van stiltegebied Noord-Oost
Veluwe II.
Op circa 4 kilometer ligt waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied ‘De Haere’ en op
circa 100 meter afstand een intrekgebied.
Het opnamevermogen van het natuurlijk milieu: Nestlé is gevestigd op korte afstand van
gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 38 meter tot dichte bebouwing in de
bevolkingskern van Nunspeet.
Op geringe afstand van wetlandsgebied; Veluwerandmeren op 3,2 km afstand en
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn: Veluwe: 660 meter en Veluwerandmeren: 3,3 kilometer.
De afstand natuurparken; de afstand tot Nationaal Park De Hoge Veluwe is grofweg 29
kilometer.
Conclusie plaats van het project
De locatie van het project leidt niet tot belangrijk nadelige milieugevolgen om reden waarvan
een milieueffectrapport moet worden opgesteld.
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2.3
Kenmerken van het potentiële effect
Bij de kenmerken van het potentiële effect is in samenhang met de onder de punten 1 en 2
uiteengezette criteria, het volgende in overweging genomen:
-

het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking);
het grensoverschrijdende karakter van het effect;
de orde van grootte en de complexiteit van het effect;
de waarschijnlijkheid van het effect;
de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

Overwegingen
Het bereik van het effect: Nestlé geeft aan dat er ten opzichte van de huidige situatie geen
veranderingen te verwachten zijn voor de natuurlijke hulpbronnen, afvalstoffen,
verontreiniging, hinder en risico’s van de ongevallen. Eventueel nadelige gevolgen passen
binnen de bestaande milieueisen.
Het grensoverschrijdende karakter van het effect: Nestlé geeft aan dat deze toenames binnen
de wettelijk geldende kaders worden opgelost zodat de effecten naar de omgeving beperkt
zijn.
De orde van grootte en de complexiteit van het effect: De mogelijke effecten van het
voorgenomen project beperken zich tot de directe omgeving.
De waarschijnlijkheid van het effect: Het is onwaarschijnlijk dat de effecten gevolg hebben op
de eerder genoemde natuurgebieden.
De duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect: Nestlé geeft aan dat alle
effecten binnen de reeds vergunde normen blijven.
Conclusie soorten en kenmerken van het potentiële project
Van potentiële aanzienlijke effecten is als gevolg van de voorgenomen activiteit is geen
sprake. In dit kader dient geen milieueffectrapport te worden gemaakt.
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MAATREGELEN

Bij de aanmeldingsnotitie is geen beschrijving (kenmerken en geplande maatregelen)
gevoegd om belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen.
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CONCLUSIE

De voorgenomen activiteiten van Nestlé leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden. De kenmerken van
het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn
voldoende inzichtelijk.
Aan dit besluit worden op grond van artikel 7.20a Wm geen voorschriften verbonden.
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