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Besluit omgevingsvergunning
Onderwerp
Op 9 april 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het
milieu-neutraal veranderen van de inrichting van Van Peperzeel B.V. aan de James
Wattlaan 6 in Lelystad. Het betreft het verplaatsen van de opslag in containers vanuit de
bedrijfshal naar het buitenterrein. Alle containers zijn voorzien van aerosol blussystemen.
De aanvraag is geregistreerd onder olo nummer 5083723.
Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu) en
artikel 3.10, derde lid (milieu-neutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
Inhoud aanvraag omgevingsvergunning
De
-

aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
Aanvraagformulier, olo nummer 5083723;
Beschrijving voorgenomen milieu-neutrale wijziging Peperzeel;
VP001 begane grond 9-4-2020.

Besluit
Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1
en artikel 2.14, vierde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, besluit ik:
aan Van Peperzeel B.V. de omgevingsvergunning voor het milieu-neutraal
veranderen van de inrichting te verlenen;
dat de hierboven genoemde aanvraag met bijlagen deel uitmaken van de
vergunning.
Ondertekening en verzending
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland,
Namens deze,
Directeur Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek

Datum: 30-04-2020

Afschriften:
•
•
•
•

Burgemeester en wethouders van Lelystad
Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad
Bedrijfsmilieudienst Flevoland B.V., Ecu 37, 8305 BA Emmeloord
Veiligheidsregio Flevoland, Postbus 501, 8200 AM Lelystad
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Rechtsmiddelen
Bezwaar
Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door
belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden
ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het
bezwaarschrift moet verzonden worden aan:
Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres,
datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven
waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als
de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt,
kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder
vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het
verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige
voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.
Besluit in werking
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de verzending of uitreiking ervan
aan de aanvrager.
Publicatie
Het besluit wordt bekendgemaakt via het plaatselijk huis aan huisblad en op de website
van de OFGV.
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1 Procedurele overwegingen
1.1

Gegevens aanvrager

Op 9 april 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieu-neutraal
veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Van Peperzeel B.V., James Wattlaan 6 te
Lelystad.
1.2

Aangevraagde wijziging

De aangevraagde wijziging betreft het verplaatsen van de opslag in containers vanuit de
bedrijfshal naar het buitenterrein. Alle containers zijn voorzien van aerosol blussystemen.
Als gevolg van een ongewoon voorval (brand) is de bedrijfshal tijdelijk niet beschikbaar
voor sorteerwerkzaamheden. Deze sorteerwerkzaamheden worden daarom tijdelijk in de
naastgelegen ruimte uitgevoerd overeenkomstig de vigerende vergunningen. Deze
tijdelijke wijziging wordt daarom niet in deze vergunning meegenomen. Het verplaatsen
van de opslag uit de bedrijfshal naar het buitenterrein is door aanvrager in overleg met
bevoegd gezag en brandweer uitgevoerd en wordt met deze aanvraag vastgelegd.
1.3

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder onderstaande vergunningen (milieu) verleend en meldingen
geaccepteerd:
Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer, beschikking met kenmerk 499459, d.d.
9 februari 2007;
Melding 8.19, verklaring met kenmerk 799616, d.d. 9 maart 2009 voor het
verplaatsen en bijplaatsen van een sorteerinstallatie voor gebruikte batterijen;
Veranderingsvergunning Wet milieubeheer, beschikking met kenmerk 1037342, d.d.
20 september 2010 voor het op verzoek veranderen van enkele voorschriften;
Omgevingsvergunning milieu-neutrale verandering, beschikking d.d. 6 maart 2014
voor het veranderen van de opslag van grotere lithium-ion accu’s en het toevoegen
van enkele Euralcodes aan de lijst van afvalstoffen;
Omgevingsvergunning milieu-neutrale verandering, beschikking d.d. 29 april 2015
voor veranderen van enkele Eural-codes op de lijst van afvalstoffen;
Omgevingsvergunning milieu-neutrale verandering, beschikking d.d. 29 april 2015
voor het plaatsen van twee 20 ft zeecontainers t.b.v. tijdelijke opslag;
Omgevingsvergunning milieu-neutrale verandering, kenmerk HZ_WABO-75552,
beschikking d.d. 4 december 2017 voor een pilot met het ontladen van Li-ion accu’s;
Veranderingsvergunning, beschikking met kenmerk HZ_WABO-78778, d.d. 21 juni
2018 voor een nieuwe opslaghal voor Li-ion en het ontladen daarvan en het plaatsen
van 4 containers voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
Op grond van het bepaalde in de invoeringswet Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), zijn vergunningen die vóór 1 oktober 2010 in werking waren
getreden en onherroepelijk waren, van rechtswege gelijkgesteld met
omgevingsvergunningen en gelden voor onbepaalde tijd. Daarnaast geldt dat activiteiten
die waren toegestaan op basis van geaccepteerde 8.19-meldingen, die vóór 1 oktober
2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, ook onder de werking van de
omgevingsvergunning vallen.
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Vergunningplicht
De kernactiviteiten van Van Peperzeel is de op- en overslag van gebruikte non-ferro
metalen, accu’s en batterijen evenals het uitsorteren van ingezamelde afgedankte
consumentenbatterijen. De afvalstoffen worden, afgezien van het uitsorteren van
batterijen, niet bewerkt maar alleen op- en overgeslagen voor verwerking elders.
De activiteiten vallen onder categorie 28.4 lid a.5 en lid b.2 van het Besluit
omgevingsrecht (verder: Bor). De opslagcapaciteiten zijn groter dan genoemd in
categorie 28.10 onder 10 en 19. Dat betekent dat de activiteiten van Van Peperzeel
vergunningplichtig zijn.
Veel van de opgeslagen afvalstoffen zijn gevaarlijke afvalstoffen. De totale hoeveelheid
opgeslagen gevaarlijke afvalstoffen bedraagt ruimschoots meer dan 50 ton als genoemde
in categorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese Richtlijn industriële emissies (RIE, richtlijn
2010/75/eu). Dat betekent dat de op- en overslag bij Van Peperzeel een IPPC-installatie
is als bedoeld in de Wabo.
1.4

Bevoegd gezag

Uitgangspunt van de Wabo, zoals vastgelegd in artikel 2.4, is dat burgemeester en
wethouders bevoegd zijn om te beslissen op aanvragen voor omgevingsvergunningen. In
categorie 28.4 van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor is aangegeven dat
Gedeputeerde Staten bevoegd zijn, met als voorbehoud dat dit alleen geldt als er sprake
is van een IPPC-installatie. Aangezien er bij Van Peperzeel sprake is van een IPPC
installatie zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland bevoegd om te beslissen op deze
aanvraag.
1.5

Volledigheid aanvraag en procedure

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat
voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de
fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven
in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop is van de aanvraag conform artikel 3.8 Wabo
kennis gegeven in de plaatselijke krant.
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2 Inhoudelijke overwegingen
2.1

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieu-neutraal veranderen of veranderen van de
werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en
onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een
omgevingsvergunning voor een milieu-neutrale verandering kan worden verleend als
voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat
de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze
aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen
de inrichting:
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens
de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning
is verleend;
- en er geen verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapport.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
2.2

Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens wordt
geconcludeerd dat de aangevraagde verandering voldoet aan het eerste punt, omdat:
de opslag van de containers in de bedrijfshal reeds eerder was vergund en de
verplaatsing daarvan naar het buitenterrein niet zal leiden tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu;
er geen uitbreiding van capaciteit plaatsvindt.
Naar aanleiding van deze aanvraag is door ons advies gevraagd aan de regionale
brandweer. Door de brandweer is per email van 23 april 2020 aangegeven dat naast het
aerosol blussysteem de containers ook dienen te beschikken over een storzkoppeling en
een sprinklersysteem. Door aanvrager is op 24 april 2020 in een telefonisch onderhoud
bevestigd dat dit ook het geval is overeenkomstig de 4 container die op tekening zijn
aangegeven met “firepro gasblussysteem en waarvoor reeds een veranderingsvergunning
is verleend met kenmerk HZ_WABO-78778, d.d. 21 juni 2018.
De voorschriften uit de vigerende vergunningen zijn van toepassing op de opslag in de
containers. Omdat er verder niets binnen de inrichting wijzigt, is voldoende aannemelijk
gemaakt dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de
milieubelasting.
2.3

Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden
opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder
een vergunning is verleend.
2.4

Toetsing milieueffectrapportage

De opslag van afvalstoffen wordt genoemd in cat. 18.1 van het Besluit m.e.r. Er vinden
geen andere bewerkingsstappen plaats dan eerder vergund. Ook wijzigt de maximale
opslagcapaciteit niet. Er vindt slechts een verschuiving plaats van de opslag binnen de
inrichting. Een m.e.r.-beoordeling is daarmee niet noodzakelijk.
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2.5

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieu-neutraal veranderen van de
inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
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