
 

 

OMGEVINGSVERGUNNING 

Nummer: D19/022251 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvraag 
Op 11 september 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het 
gebruiken van het pand ten behoeve van een micro brouwerij op het perceel, plaatselijk bekend 
Beekstraat 10, Apeldoorn. 
 
Aanvrager: 
Bro | Adviseurs In Ruimtelijke Ordening, Economie En Milieu 
T.a.v. Mevrouw Verberne 
Bosscheweg 107 
5282 WV Boxtel 
 
De aanvraag heeft betrekking op de volgende, in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) omschreven, activiteiten: 
 

• Planologisch strijdig gebruik (Art. 2.1 lid 1c Wabo) 

• Beperkte Milieutoets (OBM Art. 2.1 lid 1i Wabo in samenhang met artikel 2.2a van het 
Besluit omgevingsrecht) 

 
De aanvraag is geregistreerd onder nummer D19/022251 
 
Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. Het ontwerpbesluit heeft van 9 december 2019 tot en met 20 
januari 2020 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Er is geen 
aanleiding geweest tot aanpassingen van het ontwerpbesluit. 
 
Verklaring van geen bedenkingen 
Op basis van het gestelde in paragraaf 2.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is voor  
de realisering van het project een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) noodzakelijk.   
De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2010 de 'Notitie Procedure inzake verklaring van geen  
bedenkingen Wabo' vastgesteld. In deze notitie zijn categorieën van gevallen aangewezen waarin een  
verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Voor die categorieën van gevallen kunnen  
burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef  
en onder a onder 30 Wabo verlenen zonder dat de gemeenteraad een verklaring van geen  
bedenkingen heeft afgegeven.  
Deze aanvraag valt onder de categorieën van gevallen die de gemeenteraad in deze  
Notitie heeft aangewezen waardoor een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is. In de  
ruimtelijke onderbouwing wordt dit nader gemotiveerd. 
 
  



 

 

Besluit 
Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 
het Besluit omgevingsrecht, verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Zie voor de overwegingen, de aan de activiteit verbonden voorschriften en de bij het besluit 
behorende stukken, de bij dit besluit gewaarmerkte bijlagen. 
 
Apeldoorn, 
 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
namens hen, 
 
de teammanager vergunningen Wabo 
 
Dit besluit is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en is daarom niet ondertekend 
 



 

 

Besluitgegevens: 
Besluitnummer: D19/022251 

Behandeld door: mw. M. van den Brink 

Doorkiesnummer: (055) 580 24 96 

 

Gewaarmerkte bijlagen: 

- bijlage Planologisch afwijkend gebruik (art. 2.1, lid 1c, Wabo) met overwegingen en voorschriften 
 
- bijlage Beperkte Milieutoets (OBM Art. 2.1 lid 1i Wabo in samenhang met artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht) met 

overwegingen en voorschriften 
 

-  

 
 
Leges specificatie 
Leges omgevingsvergunning strijdig gebruik uitgebreide proc.: € 1113,00 
Notabedrag (totaalleges) € 1113,00 
(nota volgt) 
 
 
 
 
NB.  
1. Tegen het definitieve besluit kan binnen een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 

beroep worden ingesteld door:   
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de 

ontwerpbeschikking.  
  
2. Het definitieve besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de 
Voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een 
verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

 
 



 

 

Bijlage met overwegingen en voorschriften behorende bij de 
activiteit:  

 
Planologisch afwijkend gebruik (art. 2.1, lid 1c, Wabo) 
 
Registratienummer: D19/022251 
Behandeld door: mw. M. van den Brink 
Doorkiesnummer: (055) 580 24 96 
 
Legesverplichting: € 1113,00 

 
Overwegingen 
De aanvraag heeft betrekking op het gebruiken van het pand ten behoeve van een micro brouwerij op 
het perceel Beekstraat 10, Apeldoorn. 
 
In overweging nemende dat:  
 

• het perceel waarop de activiteit betrekking heeft, ligt in het gebied waarvoor het bestemmingsplan 
“Binnenstad-West” geldt; 

 

• het perceel volgens dit bestemmingsplan de bestemming “centrumdoeleinden-1” heeft; 
 

• het beoogde gebruik niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, omdat een 
micro-bierbrouwerij op dit perceel niet bij recht is toegestaan; 

 

• op basis van artikel 5, lid 6 van bijlage II van het Bor vanwege het beoogde gebruik geen reguliere 
procedure kan worden doorlopen; 

 

• op grond van artikel 2.12, lid 1a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) voor het afwijkend gebruik vergunning kan worden verleend, mits de activiteit niet in strijd 
is met een goede ruimtelijke ordening en het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat; 

 

• het beoogde gebruik niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening; 
 

• de ruimtelijke onderbouwing als bijlage is bijgevoegd en in die vorm onderdeel is van deze 
overwegingen; 

 

• voor de afwijking van het bestemmingsplan geen specifieke verklaring van geen bedenkingen 
vereist is aangezien de afwijking valt onder de door de gemeenteraad aangewezen categorieën 
gevallen waarin een verklaring niet is vereist;  

 
Conclusie: Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 2.12 van de Wabo en 
het bepaalde in het Besluit omgevingsrecht, bestaat er geen bezwaar tegen het uitvoeren van deze 
activiteit.  
 
Voorschriften 
Aan de activiteit zijn geen voorschriften verbonden. 
     
  
  



 

 

Bijlage met overwegingen en voorschriften behorende bij de 
activiteit:  

 
Beperkte Milieutoets (OBM art. 2.1 lid 1i Wabo in samenhang met 
artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht) 
 
Registratienummer: D19/022251 
Behandeld door: dhr. H. de Vries, Omgevingsdienst Ovij 
Doorkiesnummer: (055) 580 2795 
 
 

 
Overwegingen 
De aanvraag heeft betrekking op het gebruiken van het pand ten behoeve van een micro brouwerij op 
het perceel Beekstraat 10, Apeldoorn. 
 
In overweging nemende dat:  
 

• de aanvraag betrekking heeft op het oprichten van een micro-bierbrouwerij; 
 

• de aanvraag Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets is beoordeeld door de Omgevingsdienst 
Ovij en zij hiervoor een deelbeschikking hebben afgegeven, welke is toegevoegd aan en 
onderdeel uitmaakt van dit besluit.   

 
Conclusie: Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 2.17 van de Wabo en 
het bepaalde in het Besluit omgevingsrecht, bestaat er geen bezwaar tegen het uitvoeren van deze 
activiteit.  
 
Voorschriften 
De voorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn van toepassing. 
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

 

Deelbeschikking 
 

 

 
OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS 

 

 
 

 

 

Beslissing van burgemeester en wethouders van Apeldoorn inzake de op 11 september 2019 

ontvangen aanvraag van Micro Brouwerij Puik Bieren om een omgevingsvergunning als 

bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor 

het oprichten van een proeverij en micro-brouwerij. De aanvraag gaat over het perceel 

Beekstraat 10 te Apeldoorn, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AA, nummer 

2315. 
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Besluit 
 

1. Onderwerp 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 11 september 20149 van 

Micro brouwerij Puik Bieren een aanvraag om een Omgevingsvergunning 

Beperkte Milieutoets (en een melding op grond van het Activiteitenbesluit) 

ontvangen voor een bierbrouwerij. De aanvraag gaat over de Beekstraat 10 te 

Apeldoorn. Uit de tekening, welke onderdeel uitmaakt 

van de aanvraag, blijkt dat de brouwerij is gevestigd aan de Beekstraat 10 te 

Apeldoorn. 

 

 

2. Procedure 
De procedure om tot dit besluit te komen staat in paragraaf 3.2 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (de regulier voorbereidingsprocedure). De 

aanvraag voor een brouwerij is getoetst aan artikel 2.4 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is ook getoetst aan het Besluit 

omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht. 

 

De aanvraag bestaat uit: 

- Aanvraagformulier OLO d.d. 11 september 2019; 

- Meldingsformulier Activiteitenbesluit d.d 11 oktober 2019; 

- Ruimtelijke onderbouwing d.d. 9 oktober 2019, kenmerk P01685_2; 

- Akoestisch onderzoek Brouwerij Puik Bieren d.d. 17 juni 2019, rapportnummer 

20190617-BRO40_RAP-AKO-IL 2.0, Windmill; 

- Aanmeldingsnotitie en vormvrije m.e.r.-beoordeling Micro-brouwerij Beekstraat 

te Apeldoorn; 

- Wet milieubeheer beschikking op aanmeldingsnotitie, d.d. 23 juli 2019, 

documentnummer 2019-413217. 

 

3. Besluit 
Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht, verlenen wij de gevraagde 

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. De vergunning gaat over het perceel 

Beekstraat 10 te Apeldoorn, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AA, 

nummer 2315. 

 

Geldigheidsduur 

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. 

 

4. Ondertekening 
 

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn,  

namens deze, 
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mw. A. Obdam-Fransen 

manager Vergunningen Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

 

5. Rechtsmiddelen 
De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door publicatie in het huis-aan-

huisblad Apeldoorns Stadsblad en op de website van de gemeente 

(bekendmakingen). Voor het eventueel indienen van bezwaar en het aanvragen van 

een voorlopige voorziening wordt verwezen naar de publicatie. 
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Procedurele overwegingen milieu 
 

6. Wettelijk kader 
De aangevraagde activiteit oprichten van een bierbrouwerij wordt genoemd in 

kolom 1 van categorie 37.1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 

milieueffectrapportage (De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie 

van een bierbrouwerij). 

 

In artikel 2.2a, eerste lid, onder a van het Bor worden activiteiten aangewezen die 

van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. Activiteiten zoals genoemd in 

categorie 37.1 van bijlage D van het Besluit mer vallen hier ook onder. Dit houdt in 

dat voor de bierbrouwerij een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (hierna: 

OBM) nodig is.  

 

Op grond van artikel 5.13a van het Bor mogen aan de omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets geen voorschriften worden verbonden. Nadat deze vergunning 

is verleend, zijn op de activiteit de algemene regels van het Activiteitenbesluit van 

toepassing. Op grond van artikel 5.13b van het Bor moet een OBM worden 

geweigerd indien het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet 

worden gemaakt.  

 

Op grond van artikel 2.2a, lid 7 van het Bor is een OBM niet vereist indien de 

activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie. De bierbrouwerij maakt hiervan 

geen deel uit. 

 

7. Bevoegd gezag 
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 

lid 1 van de Wabo is de gemeente Apeldoorn het bevoegd gezag om op de aanvraag 

om omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo 

te beschikken. 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn heeft de 

bevoegdheid om besluiten op grond van de Wet milieubeheer te nemen 

overgedragen aan Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Hieraan ligt het Mandaatbesluit 

Omgevingsdienst Veluwe IJssel d.d. 1 november 2012 ten grondslag. 

 

8. Activiteitenbesluit 
Op grond van artikel 8.41a van de Wet milieubeheer moet een melding op grond 

van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit voorafgaand of gelijktijdig met de 

aanvraag om een omgevingsvergunning worden ingediend. Voor de activiteiten 

waar deze aanvraag betrekking op heeft, is op 11 oktober 2019 tevens een melding 

op grond van het Activiteitenbesluit ingediend. Deze melding is volledig en voldoet 

aan de eisen opgenomen in het Activiteitenbesluit.  
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Inhoudelijke overwegingen milieu 

  
 

9. Huidige (vergunning)situatie 
De aanvraag betreft de oprichting van een inrichting; voor deze locatie is niet 

eerder een omgevingsvergunning verleend of een melding Activiteitenbesluit 

ingediend.  

 

10. Aangevraagde situatie 
De aanvraag betreft het oprichten van een bierbrouwerij. De inrichting omvat een 

brouwruimte en proeflokaal. Het betreft een zeer kleinschalige bierbrouwerij. De 

brouwactiviteiten bestaan hoofdzakelijk uit het 1 a 2 keer per week brouwen van 10 

verschillende biersoorten. Er wordt gemiddeld per week tussen de 750-900 liter bier 

geproduceerd. Op jaarbasis komt dit neer op maximaal 780-936 hectoliter bier. 

 

Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven 

toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze 

activiteiten. Deze "toestemming vooraf" wordt omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets (OBM) genoemd. Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag vooraf 

instemt met het van start gaan van een specifieke activiteit op een specifieke 

locatie. De OBM bestaat uit een instemming of een weigering. Op grond van artikel 

5.13a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) mogen aan de OBM geen voorschriften 

worden verbonden. 

 

Bij het beslissen op de aanvraag om een OBM dienen wij volgens artikel 2.17 van 

de Wabo te toetsen aan artikel 5.13b Besluit omgevingsrecht. Een toetsing aan dit 

artikel heeft plaatsgevonden. 

 

De OBM is aangevraagd voor het oprichten van een bierbrouwerij. 

 

11. Beoordeling MER 
De OBM is aangevraagd voor de activiteit het oprichten van een bierbrouwerij. Ten 

aanzien van die activiteit is in artikel 5.13b, lid 1 Besluit omgevingsrecht bepaald 

dat de OBM moet worden geweigerd indien het bevoegd gezag heeft beslist dat een 

milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. 

 

Op grond van art 2 lid 5 van het Besluit milieueffectrapportage moet voor een 

activiteit die op de D lijst van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage staat 

nagegaan worden (ook als de drempelwaarde van de D lijst niet wordt 

overschreden), of kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu kan hebben. Getoetst moet worden aan de selectiecriteria 

als bedoeld in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling. 

 

De criteria zijn: 

1. Kenmerken van de projecten (o.a. omvang, cumulatie met andere projecten); 
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2. Plaats van de projecten (o.a. gebieden aangewezen door de Habitat of 

Vogelrichtlijn, bosgebieden, natuurreservaten); 

3. Kenmerken van het potentiële effect (bereik van het effect, waarschijnlijkheid 

van het effect, duur en frequentie van het effect). 

 

Ad 1 

De inrichting betreft een bierbrouwerij met een maximale productiecapaciteit van 

780-936 hectoliter bier per jaar. In de inrichting is een brouwinstallatie aanwezig. 

Er vindt opslag plaats van diverse ingrediënten zoals mout en gist. Ook is een 

voorraad van verschillende reinigingsmiddelen aanwezig. Gezien de 

productiecapaciteit kan worden gesproken over een zeer kleinschalige brouwerij. 

Per brouw is circa 1500 liter aan water noodzakelijk (inclusief schoonmaak en 

botteling). Er vinden in de omgeving geen activiteiten met vergelijkbare effecten op 

het milieu plaats; er is geen sprake van cumulatie.   

 

Het brouwproces bestaat uit verschillende stappen; tijdens het schroten, maischen 

en klaren wordt gemout graan gekneusd waarna hieraan suikers worden 

onttrokken. De hieruit voortgekomen vloeistof, de wort, wordt vervolgens met hop 

gekookt. Na het koken wordt de vloeistof zo snel mogelijk gekoeld, waarna het 

gekoelde product na toevoeging van gist in een vergistingstank wordt bewaard tot 

voldoende suikers zijn omgezet in alcohol en CO2. Hierna vindt botteling van het 

product plaats. Het brouwproces levert een geringe hoeveelheid niet-gevaarlijke 

afvalstoffen op. Deze afvalstoffen kunnen worden gebruikt als grondstof voor brood 

of veevoer of worden ingezameld en worden afgevoerd naar een biovergister.  

 

Gezien de kleinschaligheid van de inrichting is niet te verwachten dat hinder en 

verontreiniging als gevolg van de te starten activiteiten zullen optreden. Gezien de 

gebruikte grondstoffen en het gebruikte brouwproces is het risico op ongevallen met 

een nadelig effect voor de omgeving nihil.  

 

Ad 2 

De brouwactiviteiten vinden plaats in de daarvoor ingerichte brouwruimte in het 

voormalige pand van de V&D gelegen op het perceel aan de Beekstraat 12 te 

Apeldoorn. Hiernaast bevinden zich binnen de inrichting een naastgelegen 

proefruimte/ horecafunctie en koffiebranderij en opslagruimte. De activiteiten 

vinden plaats op een afstand van ongeveer 2800 meter het Natura 2000 gebied 

‘Veluwe’. Gezien de kleinschaligheid van de brouwactiviteiten en de afstand tot dit 

gebeid zijn geen effecten voor dit gebeid te verwachten. Effecten voor het 

natuurgebied verschillen nauwelijks ten opzichte van het in gebruik hebben van het 

perceel als winkelfunctie.  

 

Ad 3 

De inrichting is gelegen in het centrum van Apeldoorn. Bij een bierbrouwerij spelen 

met name de aspecten geluid, veiligheid en geur een rol bij het beoordelen van de 

potentiele effecten op woon- en leefomgeving.  
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Geluid 

Alle werkzaamheden vinden inpandig plaats. Eens per week vindt aanvoer van 

grondstoffen en schoonmaakmiddel plaats. Dit gebeurt met een bestelauto, waar 

voorheen een vrachtwagen kwam om het voormalige warenhuis te bevoorraden. Er 

bevindt zich een afzuigingsunit op het dak, waar voorheen ook een unit van het 

warenhuis zat. 

 

Er zal in de proeverij achtergrondmuziek worden gedraaid. Er zal een limiter worden 

geplaatst om een bepaald geluidsniveau niet te overschrijden. Hier zullen 

maatwerkvoorschriften voor worden opgesteld in een aparte procedure. 

 

In het akoestisch onderzoek staat nog een terras als representatieve bedrijfssituatie 

beschreven, dit terras maakt echter niet meer deel uit van de aanvraag. 

 

Gezien de beperkte activiteiten en transportbewegingen binnen de inrichting en de 

afstand tot de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten is het niet aannemelijk dat 

het aspect geluid nadelige effecten op de woon- en leefomgeving tot gevolg heeft. 

 

Veiligheid 

Binnen de inrichting worden corrosieve stoffen (basen) opgeslagen. De opgeslagen 

hoeveelheid blijft zeer ruim onder de 10.000 kg. Opslag vindt plaats in een kast in 

de brouwruimte. De stoffen die worden opgeslagen zijn voor wat betreft de aard en 

hoeveelheid geen extern veiligheidsrisico. De externe veiligheid is voldoende 

gewaarborgd.  

 

Geur 

Op grond van artikel 3.140 lid 1 van het Activiteitenbesluit mag een inrichting voor 

het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken voor menselijke 

consumptie uitsluitend worden opgericht of uitgebreid in capaciteit indien 

geurhinder ter plaatse van geurgevoelige objecten wordt voorkomen.  

 

Bij kleine brouwerijen moet de geurconcentratie op immissieniveau worden beperkt 

door het toepassen van maatregelen volgens de stand der techniek die in de hierna 

genoemde lijst zijn aangegeven, via good housekeeping en het gesloten houden van 

installaties en productieruimten. De geurconcentratie op immissieniveau kan ook 

worden beperkt door het verhogen van het emissiepunt van de dampen van de 

kookketel. Onder de maatregelen volgens de stand der techniek bij kleine 

brouwerijen worden de hieronder aangegeven maatregelen verstaan. In cursief is 

aangegeven op welke wijze deze maatregelen binnen de inrichting worden 

toegepast. 

- het sluiten van deuren en ramen van het brouwhuis; 

Vanwege hygiene-eisen worden ramen en deuren van het brouwhuis gesloten 

gehouden. 

- het afdekken van de bostelbakken; 

De bostelbak wordt niet afgedekt. Minimaal eens per week wordt de borstelbak 

geleegd. Hierdoor wordt gisten van de bostel, en dus geurhinder, voorkomen. 
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- het regelmatig reinigen van de bostelsilo; 

Binnen de inrichting is geen bostelsilo aanwezig. 

- het beperken van de uitstoot bij vergisting en lagering door het plaatsen van een 

wasfles ter absorptie van de reukstoffen uit het koolzuur voordat deze naar 

buiten wordt afgeblazen; 

Uitstoot vindt plaats in het brouwhuis. Stoom vanuit de brouwketel wordt door 

een vapor-condensor geleidt. Omdat ramen en deuren gesloten worden gehouden 

vindt geen geuremissie ervan naar de omgeving plaats. 

- de gistopslag (voor hergebruik en afvoer) laten plaatsvinden in gesloten tanks; 

De opslag van gist vindt plaats in vacuüm verpakkingen. Deze zijn opgeslagen in 

de gekoelde lagerruimte. 

- het combifilter (kiezelgoer en sterielplaten) uitvoeren in een gesloten systeem; 

Filtratie vindt in het brouwproces zelf plaats. 

- de deksels van de rotapool, de bierketel en de klaringskuip gesloten houden; 

Deze zijn behoudens het monitoren van het brouwproces gesloten. 

- de opslag van verbruikt kiezelgoer afdekken; 

Er is binnen de inrichting geen sprake van verbruikt kiezelgoer. 

- het afwateringssysteem gesloten uitvoeren; 

Het afwateringssysteem vindt binnen het bebouwde deel van de inrichting plaats. 

- het dichten van kieren in het brouwhuis. 

De kieren in het brouwhuis zijn vanwege hygiene-eisen gedicht. 

Het onderdeel geur is hiermee voldoende gewaarborgd. 

 

Gezien de beperkte omvang van de activiteiten en de afstand tot geurgevoelige 

objecten is het niet aannemelijk dat het aspect geur nadelig effecten op de woon- 

en leefomgeving tot gevolg heeft. Good housekeeping en het zoveel mogelijk 

afgesloten houden van installaties en productieruimtes draagt bij aan het beperken 

van geuremissies.  

 

Op grond van artikel 3.140 lid 1 van het Activiteitenbesluit kan, indien blijkt dat de 

bierbrouwerij geurhinder in de omgeving veroorzaakt, bij maatwerkvoorschrift 

bepalen dat technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht of 

gedragsregels in de inrichting in acht worden genomen om de geurhinder tot een 

aanvaardbaar niveau te beperken. 

 

 

12. Conclusie 
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op een omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets, zijn er ten aanzien van de aangevraagde oprichting van een 

installatie van een bierbrouwerij geen redenen om de omgevingsvergunning te 

weigeren. 

 

De voorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn van toepassing. 
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