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Aanvraag 

Op 30 januari 2020 is via het Omgelingsloket Online een aanvraag ingediend 

door Van Peperzeel B.V. voor het toevoegen van Euralcodes aan de lijst met te 

accepteren afvalstoffen. De aanvraag heeft betrekking op het toevoegen van de 

Euralcode 16 01 21* bij de te hanteren euralcodes voor lithium-ion batterijen en 

de Euralcode 16 02 15* voor lithium-ion batterijen uit elektrische en elektroni-

sche apparatuur. 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 artikel 2.1 lid 1 onder e besluit ik: 

1) aan van Peperzeel B.V. gevestigd aan de James Wattlaan 6 te Lelystad de

gevraagde vergunning te verlenen voor het uit het buitenland kunnen ac-

cepteren van lithium-ion batterijen afkomstig uit elektrische voertuigen

onder de Euralcode 16 01 21* en het uit het buitenland accepteren van li-

thium-ion batterijen uit elektrische en elektronische apparatuur onder de

Euralcode 16 02 15*.

Ondertekening 

Hoogachtend, 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, 

Namens deze, 

drs. P.H. Stam 

Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Datum: 24-2-2020 
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Procedurele informatie 

De beschikking is op grond van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo voorbereid vol-

gens de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze procedure is beschreven in titel 

4.1 van de Algemene 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 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 wor-

den 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 wor-

den 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.  

http://www.rechtspraak.nl/
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1 Procedurele overwegingen 

 

1.1   Algemeen 

 

Projectbeschrijving 

De bedrijfsactiviteiten van Van Peperzeel omvatten het inzamelen en sorteren 

van oude accu’s en batterijen, de in- en verkoop van diverse non-ferro metalen 

en de op- en overslag van gevaarlijk afval. Daarnaast worden lithium batterijen 

ontladen en gesorteerd. De afvalstoffen kunnen afkomstig zijn uit Nederland en 

het buitenland. 

 

Deze aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de lijst met te accepteren 

afvalstoffen. Concreet betreft het verzoek het in de vergunning opnemen van 

voor uit het buitenland afkomstige lithium-ion batterijen afkomstig uit elektrische 

voertuigen de Euralcode 16 01 21* en voor uit het buitenland afkomstige li-

thium-ion batterijen uit elektrische en elektronische apparatuur de Euralcode 16 

02 15*. 

 

Aanvraag 

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten: 

a. het aanvraagformulier, zoals ingediend via het Omgevingsloket online; 

b. Eural_Peperzeel.pdf 

Ter illustratie is de Handreiking Eural Augustus 2019 van Rijkswaterstaat bij de 

aanvraag gevoegd. 

 

Vergunningplicht 

Op de locatie van de inrichting aan de James Wattlaan 6 in Lelystad bevinden 

zich installaties voor de opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen als 

genoemd in categorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële 

Emissies (RIE, richtlijn 2010/75/EU). De verwerkingscapaciteit van gevaarlijke 

afvalstoffen in sorteerinstallaties bedraagt meer dan 10 ton per dag als bedoeld 

in categorie 5.1 van bijlage 1 van de RIE. 
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Dat betekent dat de inrichting Van Peperzeel aangemerkt wordt als een IPPC in-

richting  en de installaties als IPPC installaties. Op basis van artikel 2.1 lid 1 on-

der e van de Wabo in combinatie met artikel 2.1 lid 2 Besluit omgevingsrecht 

(hierna: Bor) worden inrichtingen met een IPPC-installatie als vergunningplichtig 

aangewezen. Gedeputeerde Staten van Flevoland is ingevolge het Bor aangewe-

zen als bevoegd gezag. 

 

Huidige vergunningensituatie 

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen waarin het aspect milieu is op-

genomen verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wabo: 

 

Soort ver-

gunning 

Bevoegd ge-

zag 

Datum  kenmerk omschrijving 

Oprichting 

(Wm) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

9 febru-

ari 2007 

499459 Oprichting inrichting voor op-

slag gevaarlijke en niet ge-

vaarlijk afvalstoffen. 

Verandering 

Wm 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

20 sep-

tember 

2010 

1037342 Veranderen opslagcapaciteit 

kwikhoudende afvalstoffen en 

pcb-houdende afvalstoffen. 

Milieuneu-

trale veran-

dering 

(Wabo) 

Burgemees-

ters en wet-

houders van 

Lelystad 

6 maart 

2014 

OLO nummer 

1122071 

Verplaatsen opslag Li-ion 

accu’s naar 2 containers op 

het buitenterrein. Veranderen 

Euralcodes afvalmetalen voor 

op- en overslag.  

Veranderen  Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

29 april 

2015 

OLO nummer 

1663987 

Tijdelijke opslag van embal-

lage met ongesorteerde con-

sumentenbatterijen. 

Milieuneu-

trale veran-

dering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

29 april 

2015; 

HZ_WABO 

25358 

Wijziging van lijst met te ac-

cepteren Euralcodes en capa-

citeit. 

Bouwen Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

26-7-

2016 

HZ_WABO-

47087 

Bouwen opslagruimte voor 

verpakkingsmateriaal. 
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Milieuneu-

trale veran-

dering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

4 de-

cember 

2017 

HZ_WABO-

75552 

Pilot ontladen 1 tot 10 Li-ion 

accu’s per dag. 

Verandering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

7 de-

cember 

2017 

HZ_WABO-

78778 

Opslag Li-ion in nieuwe op-

slaghal, plaatsing 4 containers 

voor opslag gevaarlijke stof-

fen. 

 

De hierboven genoemde Wm vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo 

gelijk gesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. 
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1.2   Procedureverloop 

Ontvankelijkheid en opschorting procedure 

Op 31 januari 2020 is de aanvraag via het Omgevingsloket Online ingediend en 

daar geregistreerd onder nummer 4921209. 

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag be-

vat voor wat betreft het onderdeel milieu voldoende informatie voor een goede 

beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De 

aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 

Procedure 

De beschikking is op grond van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo voorbereid vol-

gens de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze procedure is beschreven in titel 

4.1 van de Awb. 

Adviezen  

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskun-

digheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in arti-

kel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, is de aanvraag ter 

advisering verzonden aan: 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad. 

 Inspectie Leefomgeving en Transport. 

Er is naar aanleiding van de aanvraag geen advies ontvangen. 

 

1.3     Samenhang met andere wetgeving 

Coördinatie met de Waterwet 

De Wm en de Waterwet kennen voor IPPC-bedrijven een coördinatieregeling voor 

de afstemming van de vergunningverlening ingevolge deze wetten. 

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-

installatie behoort, waarbij geen sprake is van een handeling waarvoor een wa-

tervergunning als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. 

De coördinatieregeling is derhalve niet van toepassing. 

Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer) 

In Nederland is de milieueffectrapportage geregeld in de Wm en in de uitvoe-

ringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit 
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Milieueffectrapportage, hierna het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wet-

geving 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 (onder-

deel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en 

besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrap-

port moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit 

mer).  

MER-plicht (onderdeel C) en m.e.r.-beoordelingsplicht (onderdeel D) 

Uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat het begrip verwij-

dering in categorie D 18, bijlage 1 Besluit mer breder moet worden opgevat en 

dat naast verwijderingshandelingen ook handelingen die leiden tot nuttige toe-

passing moeten worden meegenomen. De aanvraag heeft echter geen betrek-

king op een nieuwe of verandering van een activiteit als bedoeld in categorie D 

18 kolom 1, bijlage 1 Besluit mer. Een m.e.r.-beoordeling is derhalve niet aan de 

orde voor de gevraagde verandering. 

Europese verordening overbrenging afvalstoffen 

In de aanvraag wordt aangegeven dat de euralcode betrekking heeft op afval-

stoffen die afkomstig zijn uit het buitenland. Bedrijven die afvalstoffen invoeren 

of uitvoeren naar een EU-lidstaat moet zich houden aan de Europese voorschrif-

ten voor het vervoer van afval. Deze voorschriften staan beschreven in de Euro-

pese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA Verordening (EG) Nr. 

1013/2006). Deze verordening valt buiten de reikwijdte van de omgevingsver-

gunning. De Inspectie Leefomgeving en Transport is het bevoegd gezag voor de 

vergunningverlening van de EVOA.  

Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 

Het bedrijf van Van Peperzeel aan de James Wattlaan 6 accepteert en verwerkt 

afvalstoffen waarvoor een meldingsplicht geldt via het Landelijk meldpunt afval-

stoffen ingevolge het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afval-

stoffen. Dit besluit is rechtstreeks werkend. Uit het buitenland afkomstig afval 

hoeft alleen gemeld te worden voor zover er geen vergunning (kennisgeving) 

van de EVOA nodig is. 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

Met het in werking treden van het Acticiteitenbesluit milieubeheer (Activiteiten-

besluit) gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit en 

de bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke 

activiteiten en installaties. Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, on-

derdeel 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 
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zijn in hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit, die binnen deze inrichting 

verricht worden, is het Activiteitenbesluit van toepassing geworden.   

De aangevraagde toevoeging van een Euralcodes voor de acceptatie van Li-ion 

batterijen van elektrische voertuigen en apparaten valt buiten de algemeen gel-

dende regels van het Activiteitenbesluit.  

Wet natuurbescherming 

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming (hierna Wnb), het Besluit na-

tuurbescherming en de Regeling natuurbescherming in werking getreden. De 

Wnb vervangt onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en 

Faunawet. In samenhang met de inwerkingtreding van de Wnb is ook het Bor ge-

wijzigd.  

Op grond van de Wnb is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor 

Natura 2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen 

voor beschermde plant- en diersoorten een vergunning respectievelijk ontheffing 

op grond de Wnb vereist. 

 

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die gevolgen kan hebben 

voor beschermde plant- en diersoorten of Natura 2000-gebieden. Een Aeriusbe-

rekening is niet aan de orde, omdat er ten opzichte van de bestaande vergunning 

geen wijziging van het aantal vervoersbewegingen of emissie van stikstof is aan-

gevraagd. Op grond van de ingediende aanvraag kan worden geconcludeerd dat 

er geen ontheffing op grond van de Wnb is vereist en geen passende beoordeling 

hoeft plaats te vinden. 

Provinciaal omgevingsbeleid 

Bij de verlening van een milieuvergunning kunnen de volgende provinciale regels 

en beleidslijnen 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 milieu-

bescherming aangewezen. De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbe-

schermingsgebied of in de nabijheid van een stiltegebied. 
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Omgevingsplan Provincie Flevoland 

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen dient op grond van artikel 2.14 on-

der b. onder 10 van de Wabo rekening te worden gehouden met het Omgevings-

plan provincie Flevoland. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het 

Omgevingsplan. 

Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning wordt de Be-

leidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (hierna: beleidsregel ver-

gunningverlening) gebruikt. 

Onder punt 1.1 van deze beleidsregel zijn de uitgangspunten voor de beoordeling 

van een milieuvergunning vastgelegd. Uitgegaan wordt van de meest recente 

landelijk geldende normen, richtlijnen, vereisten en inzichten (voor zover niet 

reeds genoemd in tabel 2 behorende bij de ministeriële Regeling aanwijzing BBT-

documenten), zoals het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie, de 

PGS/CPR-richtlijnen, de NEN/NEN-EN normen, de SIKB-protocollen (Stichting In-

frastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en normen die daar indirect uit 

voortvloeien. Onder de punten 1.2 tot en met 1.4 wordt in de beleidsregel inge-

gaan op respectievelijk de vergunning op maat, de bescherming van de Provinci-

ale Ecologische Hoofdstructuur, en op het aspect geluid. In de onderstaande tek-

sten wordt per onderwerp een nadere afweging weergegeven. 

Beleidsregels geur  

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning hanteert de pro-

vincie de Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 (hierna: be-

leidsregels geur). In de beleidsregels geur zijn de volgende uitgangspunten en 

beleidslijnen vastgelegd. Onderscheid wordt gemaakt tussen gevoelige, minder 

gevoelige en niet-gevoelige bestemmingen. Dit onderscheid is vertaald naar de 

normstelling. Bij nieuwe situaties en gevoelige bestemmingen wordt bij de toet-

sing 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 uitgewerkt. 

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 ac-

tiviteiten faciliteert. Op grond van deze wet kunnen Gedeputeerde Staten een 

vergunning weigeren of intrekken, dan wel een gegadigde uitsluiten bij de aan-

besteding voor een overheidsopdracht, wanneer het gevaar bestaat dat deze 

wordt benut voor het plegen van een strafbaar feit of het voordeel trekken uit 

een strafbaar feit. 
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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 beleids-

regel wordt, voordat tot verlening van de oprichtingsvergunning, bedoeld in arti-

kel 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. De aan-

vraag betreft een milieuneutrale verandering van een vergunning en geeft dus 

geen aanleiding voor een Bibob toets. 

2  Overwegingen algemene 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 lidstaten 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 zoge-

naamde BAT reference documents (BREF's) uit, waarin per sector een overzicht 

wordt gegeven van technieken die als BAT kunnen worden beschouwd.  

RIE en BBT-conclusies 

Een installatie valt onder de IPPC richtlijn, indien de activiteit in omvang valt on-

der een categorie van activiteiten die is aangewezen in bijlage 1 bij de Richtlijn 

2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding 

van verontreiniging) (RIE).  

De gevraagde vergunning heeft geen betrekking op een installatie die wordt be-

doeld in de bijlage 1 van de RIE. Op de acceptatie en opslag van Li-ion accu’s 

zijn de BBT-conclusies afvalbehandeling van toepassing. 

Regeling omgevingsrecht  

In de Regeling omgevingsrecht zijn andere BBT documenten aangewezen die bij 

de vergunningverlening betrokken moeten worden. Deze BBT documenten ko-

men in de verdere overwegingen aan de orde. 

2.2 Algemene milieuaspecten 

Bodem 

Het toetsingskader voor de nieuwe bodembedreigende activiteiten binnen de in-

richting 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 ondersteunen van afwegingsprocedures rond mogelijke vor-
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men van bodembescherming bij bodembedreigende activiteiten binnen inrichtin-

gen, om een verwaarloosbaar risico te bereiken. De NRB 2012 beperkt zich tot 

normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten en richt zich niet op calami-

teiten. De NRB 2012 is het richtinggevend instrument op basis waarvan kan wor-

den bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen leiden tot een 

verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een in-

richting. 

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op een nieuwe, voor de bodem 

bedreigende activiteit.  

Geluid 

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op wijziging van geluidproduce-

rende activiteiten binnen de locatie. Er is geen verruiming gevraagd van de ge-

luidnormen die aan de vigerende omgevingsvergunning zijn verbonden. 

Luchtkwaliteit en geur 

De Wm, zoals deze luidt na de wijziging van 11 oktober 2007 (luchtkwaliteitsei-

sen, 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, stikstofdi-

oxide, zwevende deeltjes (PM10, ook wel fijn stof genoemd), lood, koolmonoxide 

en benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(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), koolmonoxide (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 rede-

lijk om bij de beoordeling van de gevolgen van deze inrichting voor de luchtkwa-

liteit alleen nader in te gaan op de concentraties voor NO2 en PM10. 

De gevraagde verandering leidt niet tot verhoging van emissies naar de lucht van 

de genoemde 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 betekenende mate. 
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Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde verandering niet leidt tot een 

overschrijding van de in de Wm opgenomen grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

Emissie naar lucht en geur 

De gevraagde verandering leidt niet tot een toename van de emissie naar de 

lucht of van geur. 

Afvalwater 

De gevraagde verandering heeft geen effect op de afvoer van afvalwater uit de 

inrichting.  

Afvalstoffen 

Ingevolge de Wm moet bij de vergunningverlening rekening worden gehouden 

met het geldende landelijke afvalbeheersplan (LAP3).  

Sectorplan 13 

Voor batterijen en accu’s geldt sectorplan 13 van het LAP3. In dit sectorplan wor-

den minimumstandaarden voor vergunningverlening gekoppeld aan afvalstof-

fen/deelstroom waaronder afgedankte batterijen en accu’s. De lijst met Euralco-

des wordt als indicatief aangemerkt onder verwijzing naar Deel D.4. Omgaan 

met de Eural van het beleidskader. Paragraaf D.4.3. Keuze Euralcode daarvan 

verwijst naar de handleiding Eural (van 2001).  

Paragraaf D.4.5. van het beleidskader van het lap stelt; ”Zolang de afvalstoffen 

die door een bedrijf worden geaccepteerd, qua aard en samenstelling vergelijk-

baar zijn met de afvalstoffen die zijn beschreven in de aanvraag waarvoor ver-

gunning is verleend èn voor deze afvalstoffen eenzelfde minimumstandaard van 

verwerking van toepassing is, is er om milieuhygiënische of doelmatigheidsgron-

den geen noodzaak om een nieuwe vergunningprocedure te doorlopen als de 

Euralcode verandert.” 

Handreiking Eural, versie 1.0 

In augustus 2019 is de Handreiking Eural, versie 1.0 uitgebracht. Daarin wordt 

gesteld dat de handleiding Eural van 2001 verouderd is en daarom de handrei-

king is opgesteld. Uit de handreiking blijkt dat er in de Eural nog geen aparte 

code is opgenomen voor lithium batterijen. De batterijen moeten in elk geval als 

gevaarlijk afval worden aangemerkt vanwege de indeling onder gevaarscategorie 

HP15 als bedoeld in de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. De handreiking verwacht dat 

naar verloop van tijd een aparte Euralcode voor lithium batterijen zal worden ge-

introduceerd. In Nederland wordt voorlopig de code 20 10 33* voorgeschreven. 

Uit de handreiking valt af te leiden dat lidstaten voorlopige Euralcodes toewijzen. 

Er valt niet af te leiden dat hierover al afspraken zijn gemaakt met andere lidsta-

ten. Andere lidstaten zouden dus voorlopig andere Euralcodes kunnen toewijzen. 

Uit de aanvraag blijkt dat het geval.  

Geconcludeerd wordt dat er geen belemmeringen zijn gevonden in het LAP3 en 
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de handreiking Eural versie 1.0 voor het toestaan van het accepteren van lithi-

umbatterijen die uit het buitenland afkomstig zijn onder de gevraagde Euralco-

des. 

Energiepreventie 

De toevoeging van de Euralcode heeft geen gevolgen voor het energieverbruik 

binnen de inrichting. Een energiebesparingsonderzoek is derhalve niet aan de 

orde. 

Verkeer en mobiliteit 

Er is geen toename van het aantal verkeersbewegingen gevraagd. Een mobili-

teitsonderzoek is derhalve niet aan de orde. 

Externe veiligheid 

De gevraagde verandering leidt niet tot een verandering van de opslag van ge-

vaarlijke stoffen binnen de inrichting. Er zijn geen externe veiligheidsaspecten 

die voor de onderhavige vergunning in overweging moeten worden genomen. 

Milieneutraal 

Gelet op de bovenstaande overwegingen wordt het toevoegen van de twee eural-

codes 16 01 21* en 16 02 15* voor de acceptatie van uit het buitenland afkom-

stige Li-ion batterijen 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 toege-

staan;  

 de verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder 

een omgevingsvergunning is verleend;  

 er is geen verplichting tot het maken van een MER. 

Conclusie 

Gelet op de bovenstaande overwegingen kan de gevraagde verandering van de 

inrichting of de werking daarvan met de reguliere procedure worden vergund.  

 


