Besluit
Milieuneutraal wijzigen
Orgaworld Biocel
Karperweg 20, Lelystad

Aanvrager:
Orgaworld Nederland B.V.
Locatie:
Karperweg 20 in Lelystad
Onderwerp:
Plaatsen van een installatie (cycloon) voor het nabehandelen van supermarktmix
Datum aanvraag:
08 september 2020
OLO-nummer:
5411611
Kenmerk OFGV:
Z2020-011498/D2020-251361
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Aanvraag
Op 8 september 2020 is door Orgaworld B.V. een aanvraag ingediend voor het plaatsen
van een installatie bij Orgaworld Biocel aan de Karperweg 20 in Lelystad. De installatie
betreft een nageschakelde techniek (cycloon) voor het verwijderen van glas en andere
zwaardere deeltjes uit de organische restfractie van de verwerking van voormalige voedingsmiddelen tot vergistingsmix.
Hiervoor worden binnen de inrichting tijdelijk 2 tanks, een 20 voets en een 10 voets container geplaatst.
Het gaat hier om een aanvraag voor de volgende aspecten:




Het bouwen van een bouwwerk;
Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
Het milieuneutraal wijzigen van een inrichting.

Besluit
Op grond van de aanvraag en op grond van de artikelen 2.1 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt de gevraagde omgevingsvergunning
voor de activiteiten bouwen en milieu en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening voor een periode van 8 jaar verleend.
 Voor het onderdeel bouwen zijn leges verschuldigd.
 Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden zoals beschreven in de paragraaf
voorschriften.

Ondertekening
Hoogachtend,
Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,

P. Stam
Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Datum: 11-11-2020
Afschriften:



Burgemeester en wethouders van Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad
Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad
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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:
College van 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.
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Overwegingen
Omschrijving van het project
Op 8 september 2020 heeft Orgaworld B.V. een aan vraag ingediend voor het nabehandelen van de organische fractie afkomstig van supermarkten. Het betreft hier producten
die over de datum zijn en niet meer verkocht kunnen worden. De producten worden ontdaan van het verpakkingsmateriaal. Hierbij blijven resten van het verpakkingsmateriaal
achter. Door middel van de nu aangevraagde cycloon wordt het organisch materiaal verder gereinigd.
Voor het plaatsen van deze installatie is een omgevingsvergunning bouwen aangevraagd.
Hierbij ontstaat er strijd met de regels ruimtelijke ordening. Voor het aspect milieu is een
aanvraag voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting aangevraagd.
Aanvraag
De aanvraag bestaat uit volgende documenten:


Aanvraagformulier.

Bouwen
De inhoudelijke beoordelingen zijn gedaan op basis van onderstaande documenten:










5411611_1587469052259_Biocel_cyclooninstallatie , datum 08-09-2020
5411611_1587469052284_Biocel_Cyclooninstallatie_uitsnede, datum 08-09-2020
5411611_1587469052298_Projectbeschrijving_Cycloon, datum 08-09-2020
5411611_1587469106216_PID_Biocel_Cyclooninstallatie_rev4, datum 08-09-2020
5411611_1596799374738_DEST2344, datum 08-09-2020
5411611_1596799374738_DEST2344, datum 08-09-2020
5411611_1596799374738_DEST2344, datum 08-09-2020
5411611_1596799374738_DEST2344, datum 08-09-2020
5411611_1596799374738_DEST2344, datum 08-09-2020

Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van
de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een
inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.
Huidige vergunde situatie
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen
geaccepteerd:
Vergunning

Kenmerk

Datum

Wm vergunning (revisie)

MB_04.041187_L

4 november 2004

Wabo (uitbreiding/wijziging)

L20120436 (fase1_milieu)

1 augustus 2013

Wabo (uitbreiding/wijziging)

L20130356 (fase2

18 juni 2014

Wabo (milieuneutrale wijziging)

HZ_WABO-83243

11 april 2018
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Op grond van het bepaalde in de invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), zijn vergunningen die voor 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 voor 1 oktober 2010 in werking waren getreden
en onherroepelijk waren, ook onder de werking van de omgevingsvergunning vallen.
Advies
W
F
meente Lelystad verzocht te adviseren over het aspect bouwen en over het aspect handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Daarnaast is het Waterschap Zuiderzeeland, als wettelijk adviseur advies gevraagd over het aspect lozingen.
De gemeente heeft op 28 oktober 2020 advies uitgebracht. Het Waterschap heeft
telefonisch aangegeven geen advies uit te brengen aangezien het een gesloten systeem
is waarbij amper water vrijkomt.
Ontvankelijkheid
In artikel 2.10 van de Wabo, in paragraaf 2.4 van het Besluit omgevingsrecht en in de
Regeling omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning.
Op basis van de Regeling omgevingsrecht is de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid.
Gebleken is dat de aanvraag voldoende informatie bevatte en daarmee ontvankelijk is.
Procedure
Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze procedure is
beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Daarom is de aanvraag in week 38 bekend
Flevopost editie Lelystad D
3
W
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Inhoudelijke overwegingen
Bouwen
Het (ver)bouwen van een bouwwerk.
In artikel 2.10 van de Wabo is, voor zover van toepassing, bepaald dat de omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen alleen mag en moet worden geweigerd als:





niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft,
voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften;
niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft,
voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening;
het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde eisen;
het bouwwerk naar ons oordeel niet voldoet aan redelijke eisen van welstand (artikel
12 van de Woningwet).

Bouwbesluit


Aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan met nadere voorschriften voldoet aan de
eisen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening


Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de Bouwverordening van de
gemeente Lelystad.

Bestemmingsplan





De bouwwerken zijn strijdig met artikel 29 van het ter plaatse geldende bestemL
O
F
wen en ander bouwwerken ten behoeve van viskwekerij mogen worden opgericht en
het gebruik als composteringsinrichting (Biocel) niet valt onder de doeleindenomschrijving.
Volgens artikel 2.10, lid 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt
de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c.
Voor de daarvoor benodigde afwijking van het bestemmingsplan verwijs ik naar de
.

Welstand
•
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Conclusie bouwen
De ingediende aanvraag voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke vereisten voor het
(ver)bouwen van een bouwwerk. Gelet op artikel 2.1 lid 1 onder a, en artikel 2.10 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan de vergunning worden verleend.
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Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Volgens artikel 2.10, lid 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt de
aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel
2.1, lid 1, onder c.
De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan op grond van artikel 2.12, lid 1,
onder a, sub 2, toch worden verleend. Omdat de aanvraag een tijdelijke periode van 8
jaar betreft is het mogelijk om op grond van artikel 4, lid 11 van bijlage II Besluit omgevingsrecht vergunning te verlenen met een tijdelijke instandhouding van maximaal 10
jaar.
Conclusie ruimtelijke ordening
De ingediende aanvraag voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke vereisten. Gelet op
artikel 2.1 lid 1 onder c, en artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan de vergunning worden verleend.
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Milieu
Toetsingskader milieu
De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van
de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2°
van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste
tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel
3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met behulp van de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt
1.
tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
vergunning is toegestaan;
2.
tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3.
tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.
De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.
Toetsing
Toetsing gevolgen voor het milieu
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag is voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor
het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er
voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.
Geluid
De cycloon, trommelwasser, cycloonpomp, glasbak en waswaterbak bevinden zich in een
20 voets container. Door de inpandige plaatsing is geen extra geluidemissie te verwachten.
Lucht
De installatie wordt elektrisch aangedreven en het is een vrijwel gesloten systeem. Hierdoor ontstaan er geen extra emissies van stikstof en fijnstof.
Geur
De 20 voets container wordt geventileerd. De uitgaande lucht wordt door een actiefkoolfilter geleid. Daardoor is er geen sprake van extra geuremissies.
Afvalwater
Het waswater wordt na gebruik teruggevoerd naar de buffertank zodat het hergebruikt
kan worden. Het waswater hoeft daardoor niet geloosd te worden.
Energie
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Door het inwerking hebben van de nieuwe installatie is er een geringe toename van het
energieverbruik met ca. 36 kW per dag.
Afvalstoffen
Er is geen toename van de hoeveelheid afvalstoffen. De cycloon verwijdert weliswaar
glas en andere zwaardere deeltjes maar deze zouden anders in een later stadium (na
vergisting) vrijkomen.
Externe veiligheid
Het plaatsen en in gebruik nemen van de nieuwe installatie heeft geen gevolgen voor externe veiligheid.
Toetsing milieueffectrapport
De activiteiten van Orgaworld, composteren en vergisten, worden genoemd in D18 van
de bijlage behorend bij het Besluit milieueffectrapportage. Deze heeft betrekking op D
oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anD1 3 D1
D1
De wijziging betreft hier een extra reinigingsstap en heeft verder geen betrekking op het
wijzigen van de activiteiten van de inrichting. Een m.e.r.-beoordeling is daarom niet nodig.
Toetsing andere inrichting
Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een
vergunning is verleend.
De vergunde activiteiten composteren en vergisten blijven hetzelfde. Er is geen sprake
van een capaciteitstoename. Er vindt enkel een extra reinigingsstap plaats.
Conclusie milieu
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de
inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
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Voorschriften (bouwen)
De vergunning wordt verleend voor een periode van 8 jaar na datum van het besluit.
Na deze datum dienen de containers en tanks te zijn verwijderd.
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