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WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 
Inleiding 
Op 6 februari 2020 is via het Omgevingsloket Online een aanvraag ingediend door Afval-
zorg deponie B.V. voor het toevoegen van een Euralcode aan de lijst met te accepteren 
afvalstoffen op de stortplaats. De aanvraag heeft betrekking op het toevoegen van de 
Euralcode 19 08 12 (niet onder 19 08 11 vallend slib van de biologische zuivering van 
industrieel afvalwater). Een geactualiseerde Euralcodelijst is bij de aanvraag gevoegd. De 
aanvraag is ingediend als milieuneutrale verandering, als bedoeld in artikel 3.10 lid 3 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Besluit 
Gelet op de aanvraag en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en 
gelet op de artikelen 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet 
besluit ik: 

a) aan Afvalzorg deponie B.V. gevestigd op Nauerna 1 te Assendelft de gevraagde
vergunning te verlenen voor het op de stortplaats van de afvalverwerkingsin-
richting Zeeasterweg accepteren van niet onder 19 08 11 vallend slib van de bio-
logische zuivering van industrieel afvalwater met de Euralcode 19 08 12.

b) de aan de vergunning van 10 april 2013 verbonden bijlage Euralstoffen-
lijst_Zeeasterweg (versie maart 2013).pdf in te trekken.

c) dat de in bijlage 1 van deze omgevingsvergunning opgenomen lijst van afvalstof-
fen op de stortplaats van de Afvalverwerkinginrichting Zeeasterweg mogen wor-
den geaccepteerd om te worden gestort.

d) dat de aanvraag onderdeel uit maakt van de vergunning.

Ondertekening 

Hoogachtend, 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland 
Namens deze, 

drs. P.H. Stam 
Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Datum: 1 april 2020 
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Procedurele informatie 
De beschikking is op grond van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo voorbereid volgens de re-
guliere voorbereidingsprocedure. Deze procedure is beschreven in titel 4.1 van de Alge-
mene wet bestuursrecht (verder: Awb). 
 
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 inge-
diend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het be-
zwaarschrift 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, da-
tum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waar-
om 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 voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder 
vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het ver-
zoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.  
 
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffier-
echt) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voor-
ziening is te vinden op www.rechtspraak.nl. 
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1 Procedurele overwegingen 

 
1.1 Procedurele aspecten 

Omschrijving van project 
De bedrijfsactiviteiten van de afvalverwerkingsinrichting aan de Zeeasterweg omvatten 
het exploiteren van een stortplaats en diverse afvalopslagen en bewerkingsinstallaties.  
De verandering betreft het toevoegen van een nieuwe Euralcode aan de stoffenlijst. Het 
betreft de afvalstof met Euralcode 19 08 12 (niet onder 19 08 11 vallend slib van de bio-
logische zuivering van industrieel afvalwater). Pas na verkregen ontheffing zal deze af-
valstof worden gestort. 
 
 
Aanvraag  
De aanvraag bestaat uit: 

1. aanvraagnummer 4936573; 
2. Zeeasterweg_Euralcodes_storten_26 februari 2020 

 
 
Bevoegd gezag 
De activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd zijn onder andere genoemd in 
categorie 28.4.a.5 (opslag gevaarlijk afval), 28.4.a.6 (opslag bedrijfsafvalstoffen), 28.4.b 
(overslag afvalstoffen), 28.4.c.1 (bewerken bedrijfsafvalstoffen), 28.4.c.2 en 28.4.f 
(storten van afvalstoffen) van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties (RIE bijlage 1 onder-
deel B paragraaf 5 afvalbeheer categorieën 5.1 b (afvalbehandeling), 5.3 a)i) (waterzui-
vering) en 5.4 (stortplaats). De inrichting is vergunningplichtig ingevolge artikel 2.1 lid 2 
van het Besluit omgevingsrecht. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissing op de 
aanvraag voor de omgevingsvergunning (artikel 3.3 lid 1 onder b Besluit omgevings-
recht). 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de pro-
vincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en 
Vechtstreek de overgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. 
 
Advies 
Het Waterschap Zuiderzeeland is gevraagd advies uit te brengen over de aanvraag. Het 
Waterschap heeft geen advies uitgebracht. 
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Vergunningsituatie 
In de onderstaande tabel zijn de aan de inrichting verstrekte vergunningen met onder-
deel milieu weergegeven. 
 Soort ver-
gunning 

Bevoegd 
gezag 

Kenmerk Datum Inhoud 

Wm oprich-
ting 

GS MB/02.090471/A 2 april 
2002 

Hele inrichting 

Wm 8.19 
melding 

GS MB/03.041061/L 18 augus-
tus 2003 

Grens van de  inrichting 
compartiment A0 

Wm 8.19 
melding 

GS 637955 15 februa-
ri 2008 

Vervaardigen boomsubstraat 

Wm 8.19 
melding 

GS 652622 18 maart 
2008 

Voorbelasting aanleg com-
partiment B 

Wm 8.19 
melding 

GS 770610 12 januari 
2009 

Verplaatsen RKG-slib 

Wm 8.19 GS 1021527 21 juli 
2010 

Grens van de inrichting 
compartiment B 

Wm 
ambtshalve 
wijziging 

GS 1015457 21 juli 
2010 

Voorwaarden acceptatie en 
registratie afvalstoffen (An-
nex II) 

Wm/Wabo GS 1319127 15 mei 
2012 
 
5 juni 
2013 

Uitbreiding afvalbewerkings-
activiteiten  
 
Herstelbesluit dictum van 
vergunning van 15 mei 2012 

Wabo GS - 10 april 
2013 

Aanpassing voorschriften 
i.v.m. wijziging van de  
stortverboden, toevoeging 
Euralcodes 

Wabo GS 140424/MvSC/kbe-
001 

24 april 
2014 

Wijziging lozingsnorm voor 
chloride 

Wabo GS 15566/HZ_WABO-
26044 en 
232795/HZ_WABO-
67568 

21 de-
cember 
2016 en 
22-05-
2017 

Verplaatsing baggerdepots 
en gasfakkel  
 
herstelbeschikking 

Wabo GS HZ_WABO-50556 17 de-
cember 
2016 

Uitbreiding acceptatielijst 
stortplaats met Euralcode 
020304 

Wabo GS HZ_WABO-70217* 23 april 
2019 

Plaatsing waterzuiveringsin-
stallatie  

Wabo GS Z2019-008401 27-
november 
2019 

Vervanging en verplaatsing 
gasfakkel 

  
De bovenstaande Wm-vergunningen en meldingen zijn afgegeven voor een periode van 
10 jaar en golden tot 2 april 2012. Ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht zijn de bovenstaande vergunningen inmiddels van rechtswege een omgevingsver-
gunning van onbepaalde duur. 
De voorschriften van de onderliggende milieuvergunningen zijn van overeenkomstige 
toepassing op de aangevraagde verandering. 
*Tegen de vergunning HZ_WABO-70217 is beroep aangetekend bij de rechtbank. De 
beroepszaak is nog niet afgerond.  
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Ontvankelijkheid 
In paragraaf 4.2 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.  
De aanvraag bevat voldoende informatie en is dan ook ontvankelijk.  
 
Procedure 
Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze procedure is 
beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Daarom is de aanvraag bekend gemaakt in de 
Flevopost op 12 februari 2020. Dit is conform artikel 3.8 van de Wabo. 
 
De aanvraag is ingediend op 6 februari 2020. Op 2 maart 2020 is een aanvulling op de 
aanvraag ingediend. 
 
De aanvraag bevat voldoende informatie en is in behandeling genomen. 
  
 
1.2 Samenhang met overige wetgeving 

Coördinatie met de Waterwet 
De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-
installatie behoort, waarbij sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning 
als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is.  
Omdat de gevraagde wijziging geen gevolgen heeft voor de lozing en de Watervergun-
ning vindt er geen coördinatie plaats. 
 
Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer) 
In Nederland is de milieueffectrapportage geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de 
uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit 
Milieueffectrapportage, hierna het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving 
invloed op de regelgeving voor de milieueffectrapportage, zoals de Crisis- en Herstelwet 
(Chw).   
Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien 
waarvan het maken van een milieueffectrapportage verplicht is (onderdeel C van de 
bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien 
waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt 
(onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer). 
 
MER-plicht (onderdeel C) en m.e.r.-beoordelingsplicht (onderdeel D) 
De activiteit bedoeld in de aanvraag heeft geen betrekking op een oprichting, wijziging of 
uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder 
D 18,.3, D 18.6 of D18.7 als bedoeld in onderdeel D kolom 1, categorie 18.1 van bijlage 
1 van het Besluit mer. Een m.e.r.-beoordeling is derhalve niet aan de orde voor de ge-
vraagde verandering. 
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Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer 
Met het in werking treden van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit 
en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activi-
teiten en installaties. Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van 
het Bor wordt de inrichting per 1 januari 2013 aangemerkt als een type C-inrichting. 
Voor een deel van de activiteiten, die beschreven en afgeperkt zijn in hoofdstuk 2 en 3 
van het Activiteitenbesluit, die binnen deze inrichting verricht worden, is het Activiteiten-
besluit van toepassing geworden.   
De stoffenlijst van een stortplaats wordt niet gereguleerd door het Activiteitenbesluit 
maar door de omgevingsvergunning.  

Wet natuurbescherming 
Voor het toevoegen van de Euralcode is geen vergunning Wet natuurbescherming nood-
zakelijk. Er is geen wijziging in het aantal vrachtbewegingen gevraagd. De gevraagd e 
verandering past dus binnen de beschikbare capaciteit. Er is volgens de aanvraag geen 
wijziging van de emissie van stikstof uit de inrichting. Een passende beoordeling is dus 
niet aan de orde. 

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 
Het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) bevat stortverboden, re-
gels voor het verkrijgen van een verklaring om toch te mogen storten, instructiebepa-
lingen voor het bevoegd gezag en rechtstreek werkende acceptatievoorwaarden voor 
stortplaatsen. De acceptatievoorwaarden vallen niet onder reikwijdte van de omgevings-
vergunning.  
 
De gevraagde afvalstoffen zuiveringsslib van industriële biologische zuiveringsinstallaties 
vallen onder het stortverbod bedoeld in artikel 1 categorie 21 slib, afkomstig van installa-
ties voor het biologisch reinigen van afvalwater. Uit artikel 4 van het Bssa volgt dat voor 
deze categorie een verklaring kan worden gevraagd dat er in Nederland geen andere wij-
ze van afvalbeheer mogelijk is dan storten.  
 
Uit artikel 11c onder b. van het Bssa volgt dat aan de vergunning een lijst wordt verbon-
den van de afvalstoffen die op de stortplaats of het betreffende deel van de stortplaats 
worden gestort. Een geactualiseerde lijst is bij de aanvraag toegevoegd. De lijst is aan-
gepast op eerder vergunde Euralcodes en de wijziging van de Eural en handreiking Eural 
2019. Concreet betekent deze wijziging dat in de lijst de vermelding c* bij Euralcodes 
voor complementaire gevaarlijke afvalstoffen is vervangen door de vermelding *.  
Op de vigerende lijst van afvalstoffen die op de stortplaats Zeeasterweg mogen worden 
gestort was wel opgenomen slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater 
dat gevaarlijke stoffen bevat. Op die lijst was niet opgenomen het ontvangen van slib 
van de biologische zuivering van industrieel afvalwater die niet aangemerkt wordt als 
gevaarlijke stoffen bevattend.  
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Geconcludeerd wordt dat uit het Bssa geen belemmering volgt om de gevraagde Euralco-
de toe te voegen aan de lijst met stoffen die op de stortplaats mogen worden gestort. 
Om de bedoelde afvalstoffen ook daadwerkelijk te kunnen storten moet eerst bij het be-
voegd gezag om een verklaring worden gevraagd dat er in Nederland geen andere wijze 
van afvalbeheer mogelijk is dan storten. De beoordeling of deze verklaringen verstrekt 
worden valt onder de werkingssfeer van het Bssa.  
Het storten van afvalstoffen mag ingevolge het vigerende voorschrift 3.2.1.5 van de om-
gevingsvergunning niet leiden tot strijd met andere ingevolge de omgevingsvergunning 
geldende beperkingen. 
 
Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 
De afvalverweringsinrichting Zeeasterweg accepteert en verwerkt afvalstoffen waarvoor 
een meldingsplicht geldt via het Landelijk meldpunt afvalstoffen ingevolge het Besluit 
melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit besluit is rechtstreeks 
werkend.   

Provinciaal omgevingsbeleid 

Bij de verlening van een milieuvergunning kunnen de volgende provinciale regels en be-
leidslijnen van belang zijn: 

• Omgevingsverordening Flevoland; 
• Omgevingsplan Provincie Flevoland; 
• Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011; 
• Beleidsregels geur. 

Omgevingsverordening Flevoland 
In de Omgevingsverordening Flevoland zijn gebieden met een bijzondere milieubescher-
ming aangewezen. De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of 
in de nabijheid van een stiltegebied. 

Omgevingsplan Provincie Flevoland 
Bij de beoordeling van vergunningaanvragen dient op grond van artikel 2.14 onder b. 
onder 10 van de Wabo rekening te worden gehouden met het Omgevingsplan provincie 
Flevoland. De aangevraagde verandering is niet in strijd met het Omgevingsplan. 

Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 
Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning wordt de Beleidsregel 
vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (hierna: beleidsregel vergunningverlening) 
gebruikt. 
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Onder punt 1.1 van deze beleidsregel zijn de uitgangspunten voor de beoordeling van 
een milieuvergunning vastgelegd. Uitgegaan wordt van de meest recente landelijk gel-
dende normen, richtlijnen, vereisten en inzichten (voor zover niet reeds genoemd in ta-
bel 2 behorende bij de ministeriële Regeling aanwijzing BBT-documenten), zoals het Be-
leidsstandpunt verwijdering baggerspecie, de PGS/CPR-richtlijnen, de NEN/NEN-EN nor-
men, de SIKB-protocollen (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en 
normen die daar indirect uit voortvloeien. Onder de punten 1.2 tot en met 1.4 wordt in 
de beleidsregel ingegaan op respectievelijk de vergunning op maat, de bescherming van 
de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, en op het aspect geluid. In de onderstaande 
teksten wordt per onderwerp een nadere afweging weergegeven. 

Beleidsregels geur  

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning hanteert de provincie de 
Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 (hierna: beleidsregels geur). In 
de beleidsregels geur zijn de volgende uitgangspunten en beleidslijnen vastgelegd. On-
derscheid wordt gemaakt tussen gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestem-
mingen. Dit onderscheid is vertaald naar de normstelling. Bij nieuwe situaties en gevoeli-
ge bestemmingen wordt bij de toetsing vooraf aan de normstelling rekening gehouden 
met de onzekerheden bij de prognose en modellering van geurverspreiding. De toetsing 
aan de bovenstaande beleidslijnen is in hoofdstuk 2 (zie onderdeel geur) verder uit-
gewerkt. 

Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 
Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
Openbaar Bestuur) in werking getreden. Toepassing van de Wet Bibob moet voorkomen 
dat de provincie Flevoland, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van 
subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten, criminele activiteiten faciliteert. Op 
grond van deze wet kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning weigeren of intrekken, 
dan wel een gegadigde uitsluiten bij de aanbesteding voor een overheidsopdracht, wan-
neer het gevaar bestaat dat deze wordt benut voor het plegen van een strafbaar feit of 
het voordeel trekken uit een strafbaar feit. 

Op 10 juli 2012 is de Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 vastgesteld en op 1 oktober 
2012 in werking getreden. Op grond van artikel 4 lid 2 van deze beleidsregel wordt, 
voordat tot verlening van de oprichtingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder e, onderdeel 1° Wabo en onder i van hetzelfde artikel wordt overgegaan, toetst de 
provincie de integriteit van de betrokkene.  Ingevolge artikel 2 lid 9 van de beleidsregel 
vindt geen screening plaats indien het een afvalstoffeninrichting betreft die wordt gedre-
ven door een overheidsdienst of door een bedrijf waarvan alle aandelen in bezit zijn van 
de overheid. Dit is het geval bij Afvalzorg Deponie B.V. 
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2 Overwegingen milieuaspecten 

2.1 Toetsingskader 

IPPC-richtlijn 
De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) richt zich op een 
geïntegreerde aanpak om industriële verontreinigingen te voorkomen en te bestrijden, 
door toepassing van "best available techniques (BAT)". In het Nederlands worden deze 
de "beste beschikbare technieken" (BBT) genoemd. De IPPC-richtlijn verplicht de lidsta-
ten tot informatie-uitwisseling tussen lidstaten en industrie om te komen tot een nadere 
invulling van BAT voor iedere afzonderlijke industriële sector. Als resultaat hiervan brengt 
de Europese Commissie zogenaamde BAT reference documents (BREF's) uit, waarin per 
sector een overzicht wordt gegeven van technieken die als BAT kunnen worden be-
schouwd.  

RIE en BBT-conclusies 
Een installatie valt onder de IPPC richtlijn, indien de activiteit in omvang valt onder een 
categorie van activiteiten die is aangewezen in bijlage 1 bij de Richtlijn 2010/75/EU inza-
ke industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 
(RIE).  

De gevraagde vergunning heeft betrekking op een installatie (stortplaats) die wordt be-
doeld in de bijlage 1 van de RIE. Voor stortplaatsen is geen BREF vastgesteld. De Euro-
pese richtlijn storten is in de Nederlandse wetgeving geborgd in onder andere het Stort-
besluit bodembescherming, de Wet milieubeheer en het Bssa.  
De regels voor acceptatie van het bedoelde slib en de plicht om een lijst met afvalstoffen 
aan de vergunning te verbinden zijn hierboven al behandeld. De feitelijke stortactiviteit 
heeft geen andere gevolgen voor de voorschriften die aan de vergunning voor de afval-
verwerkingsinrichting zijn verbonden.  

Regeling omgevingsrecht  

In de Regeling omgevingsrecht zijn andere BBT documenten aangewezen die bij de ver-
gunningverlening betrokken moeten worden. Deze BBT documenten komen in de verdere 
overwegingen aan de orde. 
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2.2 Algemene milieuaspecten 

Bodem 
Het toetsingskader voor de nieuwe bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting is 
de Nederlandse Richtlijn bodembescherming (NRB 2012). Voor nieuwe activiteiten binnen 
de inrichting wordt getoetst aan de NRB 2012. Het doel van de NRB 2012 is het onder-
steunen van afwegingsprocedures rond mogelijke vormen van bodembescherming bij 
bodembedreigende activiteiten binnen inrichtingen, om een verwaarloosbaar risico te 
bereiken. De NRB 2012 beperkt zich tot normale bedrijfsvoering en voorzienbare inciden-
ten en richt zich niet op calamiteiten. De NRB 2012 is het richtinggevend instrument op 
basis waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen 
leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen 
een inrichting. 

Conform de vigerende vergunning mogen afvalstoffen gestort worden in compartimenten 
die zijn voorzien van een onderafdichting. De toevoeging van een Euralcode heeft hier 
geen invloed op. 

Luchtkwaliteit 
De Wm, zoals deze luidt na de wijziging van 11 oktober 2007 (luchtkwaliteits-eisen, Stb. 
2007, 414) en de daarop gebaseerde regelgeving, bevat de wettelijke grenswaarden voor 
de luchtkwaliteit in Nederland. De Wm bevat wettelijke grenswaarden, streefwaarden en 
plandrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10, ook wel fijn 
stof genoemd), lood, koolmonoxide en benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en ben-
zo(a)pyreen (PAK). 

De grenswaarden geven kwaliteitsniveaus aan voor de buitenlucht. Daarbij zijn alle loca-
ties van belang, met uitzondering van de arbeidsplek. De grenswaarden gelden niet voor 
de arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. De grenswaarden uit de 
Wm die in Nederland in de praktijk knelpunten kunnen opleveren zijn: 

• Jaargemiddelde concentratie NO2 (stikstofdioxide): 40 µg/m3 
• Jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof): 40 µg/m3 
• 24-uursgemiddelde concentratie PM10 50 µg/m3 die niet meer dan 35 maal per 

jaar mag worden overschreden. 

De concentraties van de overige stoffen uit de Wm- te weten zwaveldioxide (SO2), kool-
monoxide (CO), stikstofoxide (NOx), lood (Pb), benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel 
en benzo(a)pyreen (PAK) - komen in Flevoland nergens in de buurt van de grenswaarden 
voor de desbetreffende stoffen. Daarom is het redelijk om bij de beoordeling van de ge-
volgen van deze inrichting voor de luchtkwaliteit alleen nader in te gaan op de concentra-
ties voor NO2 en PM10. 

De gevraagde verandering leidt niet tot verhoging van emissies naar de lucht van de ge-
noemde stoffen binnen de inrichting.   

De verandering heeft geen gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen van en naar 
het bedrijfsterrein. Het effect van de verandering op de luchtkwaliteit is niet in beteke-
nende mate.  
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Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde verandering niet leidt tot een over-
schrijding van de in de Wm opgenomen grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

 

Lucht en Geur 

De nu aangevraagde Euralcode is vergelijkbaar met eerder aangevraagde Euralcodes. Er 
is geen enkele reden om te veronderstellen dat deze afvalstof meer geur of een andere 
geur zou veroorzaken c.q. andere emissie naar de lucht zou geven, dan de andere afval-
stoffen op de afvalstoffenlijst voor de stortplaats. De aangevraagde wijziging niet leidt tot 
extra capaciteit. 
Het toevoegen van de gevraagde Euralcode heeft geen effect op emissies naar de lucht. 
Het toevoegen van de gevraagde Euralcode heeft geen effect op emissie van geur naar 
de lucht. 

 

Geluid  

Er is niet gevraagd om een toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de 
inrichting. De verandering heeft dus geen gevolgen voor de geluidvoorschriften die aan 
de vigerende vergunning zijn verbonden. 

Verkeer en mobiliteit 
Er is geen toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting ge-
vraagd.  Een mobiliteitsonderzoek is derhalve niet aan de orde. 
 
Externe veiligheid 
De aanvraag geeft aan dat er geen gevolgen zijn voor de externe veiligheid.  
 
Afvalwater 

De gevraagde verandering heeft geen invloed op het afvalwater of de verwerking daar-
van. 

Afvalstoffen 

Er ontstaan geen nieuwe of andere afvalstoffen door de toevoeging van de Euralcode aan 
de lijst. 

Energiepreventie 
Er is door de extra Euralcode geen verandering in het energieverbruik van de inrichting. 
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Milieuneutraal 

Gelet op de bovenstaande overwegingen wordt het toevoegen van de Euralcode voldaan 
aan de volgende voorwaarden van artikel 3.10, derde lid, van de Wabo:  

• de verandering veroorzaakt geen andere of grotere nadelige gevolgen  voor het 
milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan;  

• de verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een om-
gevingsvergunning is verleend;  

• er is geen verplichting tot het maken van een MER. 

 

Conclusie 

Gelet op de bovenstaande overwegingen kan de gevraagde wijziging van de lijst van op 
de stortplaats te accepteren afvalstoffen met de reguliere procedure worden vergund.  
De lijst is opgenomen in bijlage 1 bij deze vergunning. 
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Bijlage 1:  Lijst met te accepteren afvalstoffen voor storten. 
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