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Aanvrager:   

Cementbouw Recycling B.V. 

Bennebroekerdijk 244 

2142 LE  CRUQUIUS 

Locatie: 

Mortelstraat 9 

8211 AD  LELYSTAD 

 

Onderwerp:  

Milieuneutraal wijzigen door toevoeging van een euralcode  

Datum aanvraag: 28-5-2020 

Kenmerk OFGV: Z2020-000465  



Mortelstraat 9, Lelystad 3 van 10 Kenmerk: Z2020-000465 

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 

 Onderwerp 

Op 28 mei 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het 

milieuneutraal veranderen van de inrichting Cementbouw Recycling B.V. aan de 
Mortelstraat 9 te Lelystad. Het betreft het toevoegen van de euralcode 20 03 07, voor de 

inname van grof huishoudelijk afval. De aanvraag is op 9 januari 2020 als melding 

activiteitenbesluit onder nummer A9dwtzlrw25 geregistreerd en ingediend, maar moet 
worden gezien als een aanvraag omgevingsvergunning.   

 Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu) en 
artikel 3.10, derde lid (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. 

 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 Cementbouw Recycling B.V. de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal
veranderen van de inrichting te verlenen;

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
- Brief van 25 mei 2020 met kenmerk CK?20200525, ontvangen op 28 mei 2020;

- Melding_aimsessie_a9dwtzlrw25 van 9 januari 2020 met de volgende bijlagen:

- situatieschets_1_2020_01_09_09_33_55;
- indelinginrichting_1_2020_09_09_33_55;

- meerbestandenuploaden_2_2020_01_09_09_35_52 (KAM-handboek);

- aan deze vergunning het voorschrift te verbinden dat is opgenomen onder
Voorschriften.

 Ondertekening en verzending 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, 

Namens deze, 

P. Stam
Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

datum: 18 juni 2020 

Afschriften: 

- Waterschap Zuiderzeeland;
- Landelijk meldpunt afvalstoffen.
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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: 

 

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. 

 
 

  

http://www.rechtspraak.nl/
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1 PROCEDURELE OVERWEGINGEN 

1.1 Gegevens aanvrager 

 Op 28 mei 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal 

veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) ontvangen. Voor deze activiteit was op 9 januari 2020 een melding 

activiteitenbesluit onder nummer A9dwtzlrw25 geregistreerd en ingediend, maar moet 

worden gezien als een aanvraag omgevingsvergunning. De aanvraag is geregistreerd 
onder zaaknummer Z2020-000465. Het betreft een verzoek van Cementbouw Recycling 

B.V., Bennebroekerdijk 244 te Cruquius. 
  

1.2 Projectbeschrijving 

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven. Het betreft 

het toevoegen van de euralcode 20 03 07, betreffende de acceptatie van grof 
huishoudelijk afval. In de brief van 25 mei 2020, door ons ontvangen op 28 mei 2020, is 

aangegeven dat de totale jaarcapaciteit van de te ontvangen afvalstoffen niet zal 
wijzigen en dat de melding derhalve een milieuneutrale wijziging betreft. Binnen de 

inrichting wordt het grof huishoudelijk afval net als restafval op- en overgeslagen. 

 

1.3 Huidige vergunningssituatie 

Voor de inrichting zijn eerder onderstaande vergunningen verleend: 

 

 Soort 

vergunning 

Bevoegd gezag Kenmerk Datum 

Oprichting Gedeputeerde Staten 
van Flevoland 

MB/03.041332/L 2 december 2003 

Verandering Gedeputeerde Staten 

van Flevoland 

MB/04.041143/L 12 oktober 2004 

Verandering Gedeputeerde Staten 

van Flevoland 

11768/HZ_WABO-24988 27 augustus 2015 

  

1.4 Bevoegd gezag en vergunningplicht 

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 lid a.5 en a.6, lid b.2 en lid c.1 en 

c.2 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie 
behoort. 

 

1.5 Volledigheid aanvraag en procedure 

 De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: 
 - Brief van 25 mei 2020 met kenmerk CK?20200525, ontvangen op 28 mei 2020; 

 - Melding_aimsessie_a9dwtzlrw25 van 9 januari 2020 met de volgende bijlagen: 

 - situatieschets_1_2020_01_09_09_33_55; 
 -  indelinginrichting_1_2020_09_09_33_55; 

 -  meerbestandenuploaden_2_2020_01_09_09_35_52 (KAM-handboek); 
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 Zoals aangegeven is door aanvrager op 9 januari 2020 een melding ingediend, welke bij 

brief van 25 mei 2020 is omgezet in een milieuneutrale aanvraag. 
 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 milieuneutraal 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 milieuneutrale 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 

- niet m.e.r.-plichtig is. 

 
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 hieraan voldoet, omdat: 

- Het toevoegen van euralcode 20 03 07 betreffende grof huishoudelijk afval niet zal 
leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu; 

- de omvang van de werkzaamheden niet veranderen waardoor de 

vervoersbewegingen ook niet veranderen; 
- er geen uitbreiding van capaciteit plaatsvindt. 

  
 Het beleidskader van het lap3 biedt de mogelijkheid om afvalstoffen die qua aard en 

samenstelling overeenkomen met eerder vergunde afvalstoffen en waarvoor eenzelfde 

minimumstandaard geldt er op milieu hygiënische- of doelmatigheidsgronden geen 
noodzaak is een nieuwe vergunningprocedure te doorlopen. Om zonder wijziging van de 

vergunning toch transparant te maken dat de vergunning voorziet in de nieuwe 
euralcode, kan aan de vergunning een voorschrift met een goedkeuringsregeling voor 

een nieuwe euralcode worden verbonden. Omdat dit in de vigerende vergunningen niet 

het geval is wordt hier de milieuneutrale verandering (reguliere procedure) gevolgd. 
 

Naast het voorschrift uit deze vergunning zijn de voorschriften uit de vigerende 

vergunningen van toepassing op de op- en overslag van grof huishoudelijk afval. 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. 

  



 
 

 

 
Mortelstraat 9, Lelystad 9 van 10 Kenmerk: Z2020-000465 

 

2.4 Toetsing milieueffectrapportage 

 Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De 

reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet wordt  
vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het 

Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). 
  

2.5 Motivatie voorschrift 

Aanvrager geeft aan dat naast het huishoudelijk restafval zij ook grof huishoudelijk afval 

wil op- en overslaan.  In de veranderingsvergunning van 27 augustus 2015 met kenmerk 
11768/HZ_WABO-24988 is in voorschrift 3.4.1 aangegeven dat alleen huishoudelijk 

restafval met euralcode 200301 mag worden op- en overgeslagen.  

Om onduidelijkheden te voorkomen is aan deze vergunning een voorschrift verbonden 
waarbij naast het huishoudelijk restafval ook het grof huishoudelijk afval is geregeld. 

 
Aan een omgevingsvergunning voor een milieu-neutrale verandering kunnen 

voorschriften worden verbonden. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 12 

februari 2014. Artikel 2.22, tweede lid Wabo, bepaalt dat aan een omgevingsvergunning 
voorschriften kunnen worden verbonden die van belang zijn met het oog op het milieu. 

Artikel 2.22, tweede lid Wabo, maakt geen onderscheid tussen omgevingsvergunningen 
voor milieu-neutrale veranderingen en andere omgevingsvergunningen voor de activiteit 

milieu. Aan een omgevingsvergunning voor een milieu-neutrale verandering dienen dan 

ook de met de wijziging samenhangende voorschriften te worden verbonden, die nodig 
zijn met het oog op het belang van het milieu c.q. met het oog op het belang dat voor 

die activiteit is aangegeven in artikel 2.14 van de Wabo.  
 

2.6 Conclusie 

 Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de 

inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 

  



 
 

 

 
Mortelstraat 9, Lelystad 10 van 10 Kenmerk: Z2020-000465 

 

3 VOORSCHRIFTEN 

 Voorschrift 3.4.1 uit de vergunning van 27 augustus 2015 met kenmerk 

11768/HZ_WABO-24988 wordt als volgt gewijzigd: 

 
3.4.1 De op- en overslag van restafval en grof huishoudelijk afval mag uitsluitend afval 

vallend onder de Euralcodes 200301 of 200307 betreffen en moet zijn uitgevoerd 
in overeenstemming met de aanvraag. 


