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Onderwerp
Aanvraag milieuneutrale verandering OLO nr 5050995, IJsselmeerdijk 85 in Lelystad

Geachte heer Doekemeijer,
Op 27 maart 2020 heeft u een aanvraag om omgevingsvergunning in het
Omgevingsloket ingediend voor het milieuneutraal veranderen van de locatie CTU,
IJsselmeerdijk 85 te Lelystad. De veranderingen betreffen de toevoeging van een
Euralcode, een verandering in het aantal containers met afvalstoffen, terwijl het totaal
aantal containers gelijk blijft en de vervanging van een dieseltank (3 m3) door een
grotere (10 m3).
Op uw aanvraag is niet tijdig beslist. Door een storing bij het Omgevingsloket is uw
aanvraag niet door de provincie Flevoland ontvangen en doorgezet naar de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De gemeente heeft de
aanvraag wel ontvangen maar niet doorgestuurd naar de provincie omdat in het OLO de
provincie al als bevoegd gezag stond aangemerkt.
Uw aanvraag dient conform de reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) afgehandeld te worden. Dit houdt in dat binnen 8 weken na
ontvangst van de aanvraag het bevoegd gezag een besluit op de aanvraag moet nemen
en dat aan u bekend moet maken.
Vergunning van rechtswege
In uw geval betekent dit dat de OFGV namens de provincie Flevoland op 22 mei 2020 het
besluit op de aanvraag aan u bekend had moeten maken. Omdat op 22 mei nog geen
besluit op uw aanvraag aan u bekend was gemaakt is de vergunning per 22 mei 2020
van rechtswege verleend.
De van rechtswege verleende vergunning zal nog gepubliceerd worden.
De kennisgeving treft u als bijlage.
Inwerkingtreding van de vergunning en rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken na de datum van
verzending van deze brief een bezwaarschrift tegen de van rechtswege verleende
vergunning indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55,
8200 AB Lelystad.
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De van rechtswege verleende vergunning treedt pas in werking nadat de termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is verstreken of, indien bezwaar wordt gemaakt, op dit
bezwaar is beslist.
U kunt de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen.
Het daartoe strekkende verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u
griffierecht heeft betaald. De Rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op
welke wijze u dit kunt overmaken.
Inhoudelijke opmerking
Voor het toevoegen van andere Euralcodes wijzen wij u nog op het volgende.
In de oprichtingsvergunning van 19 november 2019, met kenmerk HZ_WABO-87180, is
geregeld dat u voor het toevoegen van een Euralcode gebruik kunt maken van de
mogelijkheid die voorschrift 2.2.4. biedt. Indien vergunninghouder een afvalstof wil
accepteren waarvan de Euralg 7
g
,
waarvan de aard en samenstelling overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen
moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag gezonden worden. In een dergelijk geval is het niet nodig om een
aanvraag voor een omgevingsvergunning milieuneutrale verandering in te dienen.
Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met info@ofgv.nl.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,

mr. drs. P.M.R. Schuurmans
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
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