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Aanvraag
Op 11 november 2020 is door de heer D.R. Zuidema namens Cirwinn B.V. een melding
Activiteitenbesluit ingediend. De melding gaat over het naast het produceren van cementhoudend beton ook over het produceren van cementloos beton. Met de productie
van cementloos beton wordt ca. 42,5 % CO2 per m3 bespaard.
Het vervaardigen van betonmortel en betonproducten valt onder hfst. 4 van het Activiteitenbesluit. Hoofdstuk 4 is uitsluitend van toepassing op bedrijven type A en B, de niet
vergunningplichtige bedrijven. Cirwinn B.V. is een type C, vergunningplichtig bedrijf,
daarom beschouwen ik deze melding als een aanvraag voor een milieuneutrale wijziging.
Besluit
Op grond van de aanvraag en op grond van art. 2.1 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) wordt de aanvraag voor de activiteit milieu voor onbepaalde tijd
verleend.
Ondertekening
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,

Datum: 4-12-2020

Afschriften:
-

Burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere

-

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:
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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Procedurele aspecten

1.1.
Gegevens aanvrager
Op 11 november 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek
van Cirwinn B.V., Pontonweg 10 in Almere

Besluit

Pontonweg 10 in Almere

Kenmerk Z2020-014358

OLO nr.n.v.t.

5 van 10

1.2.
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
Cirwinn B.V. wil naast de productie van cementhoudend beton ook cementloos beton
gaan produceren. Voor de vervanging van cement als vulmiddel is natriumhydroxide en
waterglas nodig. De natruimhydroxide en waterglas worden in een stalen tankcontainer
met 2 compartimenten van elk 12.900 liter opgeslagen en rechtstreeks aangesloten op
de betoncentrale. De tank maakt daarmee onderdeel uit van de installatie.
Een uitgebreide projestomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet
op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo
omschreven activiteit:
- Het milieuneutraal wijzigen van de inrichting.
1.3.
Omschrijving van de aanvraag
De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:
- Melding (AB 10-11-2020).pdf;
- Situatie.pdf;
- Installatie-certificaat (11-02-2020).pdf;
- VIB Natronloog.pdf;
- VIB Waterglas.pdf.
1.4.
Huidige vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn eerder onderstaande vergunningen verleend en meldingen geaccepteerd:
- Omgevingsvergunning milieu, revisievergunning, dd. 16-05-2007, kenmerk
540341, Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
- Melding 8.19 Wm voor een mobiele verkleiner voor BSA, dd. 27-08-2009, kenmerk 864745, Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
- Omgevingsvergunning milieu voor het niet realiseren van een overkapping, vergroten opslagcapaciteit groenafval tot maximaal 2500 ton en het aanpassing vergunning aan besluit bodemkwaliteit, dd. 19-06-2013, kenmerk 180613/JBA/kbe/0001, Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
- Omgevingsvergunning milieu-neutraal wijzigen voor het vergroten van de capaciteit van de betoncentrale, dd. 11-04-2014, kenmerk 140410/DFR/kbe-001, Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
- Melding Activiteitenbesluit voor het vergroten van de opslag van kunststofafval tot
max 5000 ton, dd. 27-07-2014, kenmerk 140723/RJE/kbe-001, Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
- Melding Activiteitenbesluit voor op- en overslaan, opbulken en scheiden van diversen soorten afval, dd. 8-06-2016, kenmerk MLD_MIL-46768, Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
- Omgevingsvergunning milieu-neutraal wijzigen voor het uitbreiden van de opslagcapaciteit bitumineus dakafval, dd. 14-12-2016, kenmerk HZ_WABO-51479, Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
- Omgevingsvergunning voor bouwen en milieu neutraal wijzigen voor vervanging
van de betoncentrale, dd. 15-01-2018, kenmerk HZ_WABO-76667 Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
- Omgevingsvergunning milieu-neutraal wijzigen voor verwerking van groenafval
(waterplanten), dd. 27-02-2018, kenmerk HZ_WABO-80837, Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
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Omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, bouwen en milieu-neutraal veranderen voor het aanbrengen van gevelbeplating op de
betoncentrale, dd. 16-03-2018, kenmerk HZ_WABO-82457, Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
Omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, bouwen en milieu-neutraal veranderen voor het plaatsen van een erfafscheiding, 3 inritten en 4 lichtmasten, dd. 13-08-2018, kenmerk HZ_WABO-86861, Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
Omgevingsvergunning milieu-neutraal veranderen voor inzet dakleershredder op
andere locatie binnen de inrichting, dd. 16-08-2018, kenmerk HZ_WABO-87097;
Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
Omgevingsvergunning bouwen en milieu-neutraal wijzigen voor het plaatsen en
gebruiken van een scheidingsinstallatie en aanpassen AV-beleid, dd. 3-6-2019,
kenmerk Z2019-003497, Cirwinn B.V.
Omgevingsvergunning milieu neutraal veranderen voor het binnen de maximale
opslagcapaciteit mogen schuiven met de opslaghoeveelheden van afvalstromen,
dd. 10-9-2019, kenmerk Z2019-006761, Cirwinn B.V.
Omgevingsvergunning ambtshalve aanpassen voorschriften, dd. 25-11-2019, kenmerk Z2019-011114;
Omgevingsvergunning milieu neutraal veranderen voor de aanleg en ingebruikname van een noodopslag voor gemengd HDO-afval, dd. 31-03-2020, kenmerk
Z2020-002913, Cirwinn B.V.
Melding Activiteitenbesluit voor de tijdelijke opslag van door de gemeente ingezameld GFT, dd. 26-8-2020, kenmerk Z2020-009996;
Omgevingsvergunning bouwen en ingebruikname loods, dd. 28-09-2020, kenmerk
Z2020-007117.

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.
1.5.
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 van het Bor en daarnaast betreft het een
inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.
Daarbij moet Gedeputeerde Staten ervoor zorgen dat de aan de omgevingsvergunning
verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
1.6.
Volledigheid van de aanvraag en procedure
Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. Ik ben van oordeel dat
de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen
van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.
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Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. De aanvraag is conform artikel 3.8 van de Wabo in
week 48 van 2020 bekend gemaakt in “Almere deze week”.
1.7.
Advies
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid
of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo,
alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, is de aanvraag ter advies aan de
volgende instanties/bestuursorganen gezonden:
- Waterschap Zuiderzeeland.
Zij hebben vervolgens telefonisch het volgende advies uitgebracht:
Het betreft een gesloten systeem waarbij het aspect water niet speelt. Een inhoudelijk
advies is daarom niet nodig.

2.

Toetsingskader milieu

2.1.
Inleiding
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 de
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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 kom ik tot de volgende afweging.
2.2.

Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag zijn de 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 tank wordt op een vaste locatie geplaatst en aangesloten op de
installatie van de betoncentrale. De tank veroorzaakt geen verandering van
het aantal verkeersbewegingen binnen en buiten de inrichting. Er is geen
sprake van dat gedurende een langere periode geluidsintensieve activteiten
plaatsvinden dan momenteel vergund;
• Lucht: de tank veroorzaakt geen emissies naar de lucht. Door het toepassen
van cementloos beton is er sprake van een CO2 reductie per m3 geproduceerd beton. Bedrijfsactiviteiten en verkeersbewegingen veranderen niet er is
daarom geen sprake van een toename van stikstofdepositie;
• Geur: de produktie van cementloos beton veroorzaakt geen geuroverlast;
• Afvalwater: met de produktie van cementloos beton en van de tank komt
geen afvalwater vrij;
• Energie: het energieverbruik wijzigt niet bij de produktie van cementloos beton;
• Bodem: de tank bestaat uit 2 compartimenten, een met waterglas en een
met natriumhydroxide. Natriumhydroxide is een gevaarlijke stof maar niet
als milieugevaarlijk gekwalificeerd. Het kan bij grote lekkages wel effecten
hebben op de zuurgraad van bodem en water. De tank wordt daarom in een
vloeistofdichte bak geplaatst van 26m3 plus 10%. Deze bak wordt voorzien
van een aanrijbeveiliging;
• Externe veiligheid: met de aanwezigheid van de natriumhydroxide is er geen
sprake van een inrichting die valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en daarmee vergunningplichtig.
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
2.2.2. 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
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vergunning is verleend. De activiteiten blijven hetzelfde namelijk de produktie van beton.
Er worden enkel andere hulpstoffen als vulmiddel toegepast.
2.2.3. Toetsing milieueffectrapport
De gevraagde verandering van de activiteit en de activiteit worden niet genoemd in bijlage C en/of D van het Besluit milieueffectrapportage. Er hoeft daarom geen Milieueffectrapport of m.e.r.-beoordeling opgesteld te worden.
2.3.
Conclusie
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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