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BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 

I. Onderwerp

Op 23 februari 2021 is een verzoek voor het intrekken van de omgevingsvergunning   
ontvangen van de Multinal group, Bloemendalerweg 44-46 in Weesp. Het betreft het    

intrekken van de omgevingsvergunningen voor de aspecten milieu en water voor de 

locatie Dukdalfweg 57 in Almere. Het verzoek is per mail ingediend. 
De vergunningen zijn verleend voor de opslag en verwerking van gevaarlijk afvalwater. 

II. Besluit en ondertekening

Ik besluit, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en de daarop betrekking hebbende

uitvoeringsbesluiten onderstaande omgevingsvergunningen in te trekken:

 Omgevingsvergunning milieu, d.d. 27 april 2009 met kenmerk 827225;

 Omgevingsvergunning milieu, d.d. 23 april 2009 met kenmerk

EWK/VW/11098 (het betreft hier de voormalge WVO-vergunning);

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

Namens deze, 

P. Stam

Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 18-5-2021 

Afschrift: 

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

 Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

c.goudbeek
Markering
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Beroep 

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het besluit en 
de aanvraag met bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage. De              

kennisgeving hiervan wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van 
de provincie. Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen                     

belanghebbenden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit be-

sluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij:  
 

Rechtbank Midden-Nederland 
Afdeling bestuursrecht 

Postbus 16005 

3500 DA Utrecht.  
 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum 
en een omschrijving van het besluit. Ook moet en motivatie worden gegeven waarom 

beroep wordt ingediend en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd. 

 
Voorlopige voorziening  

Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. 
Als de 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. Wanneer 

een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat 
de voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. 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 beroep en een 
voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.  

 

Belanghebbenden  
De volgende belanghebbenden kunnen beroep aantekenen: 

 belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend op het ontwerpbesluit; 

 belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswij-

zen te hebben ingediend op het ontwerpbesluit, en 

 belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die in het definitieve 

besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft 

gelegen. 

 

 

 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/
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1. Overwegingen 

1.1. Gegevens aanvrager 

Op 23 februari 2021 is een verzoek voor het intrekken van de omgevingsvergunning  

ontvangen van de Multinal group, Bloemendalerweg 44-46 in Weesp. Het betreft het    
intrekken van de omgevingsvergunning voor de aspecten milieu en water voor de locatie 

Dukdalfweg 57 in Almere. 
 

1.2. Projectbeschrijving 

Multinal heeft in 2019 aangegeven haar activiteiten met afvalwater dat gevaarlijke    
stoffen bevat in Almere te willen beëindigen en daar voorlopig goederen te willen opslaan 

die geen gevaarlijke stoffen bevat.  
De activiteiten met afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat worden verplaatst naar de 

locatie in Weesp. In de van kracht zijnde vergunning (kenmerk 827225) is in voorschrift 

4.3.2. een bodemeindonderzoek voorgeschreven. Uit het bodemeindonderzoek en de 
aanvulling bleek dat er op een locatie binnen de inrichting sprake was van een            

nikkelverontreiniging. 
 

Op 20 augustus 2020 is deze locatie gesaneerd en is er een eindevaluatie rapport       

opgesteld. 
Dit rapport heeft de OFGV op 21 september 2020 ontvangen en beoordeeld. Op 13      

oktober 2020 is een bevestiging gestuurd dat de sanering volstaat en de                    
bodemverontreiniging met nikkel is gesaneerd tot onder de achtergrondwaarde.  

 

1.3. Huidige vergunningsituatie 
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend 

dan wel meldingen geaccepteerd: 

Soort Datum Kenmerk Onderwerp 

Omgevingsvergunning*  27-04-2009 827225 Milieu 

Omgevingsvergunning*  27-04-2009 EWK/VW/11098 WVO 

Melding Activiteitenbe-

sluit 

14-01-2019 447998/MLD_MIL-97306 Opslag goederen 

 

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de                 

Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. 
Met de invoering van de Waterwet in december 2009 is de vergunning met kenmerk 

EWK/VW/11098 onderdeel gaan uitmaken van de Wabo-omgevingsvergunning milieu. 
 

1.4. Vergunningplicht 

Door het intrekken van beide bovenstaande omgevingsvergunningen komt de            
vergunningplicht te vervallen en geldt voor de inrichting de meldplicht. Hieraan is       

voldaan met de melding Activiteitenbesluit van 14 januari 2019 voor de opslag van    
goederen. 

1.5. Bevoegd gezag 

De inrichting valt onder categorie 28.4 van bijlage 1 onderdeel C van het Besluit          
omgevingsrecht. Verder valt de inrichting onder bijlage 1 van de Richtlijn Industriële 

Emissies. Daarmee is Gedeputeerde Staten bevoegd de vergunningen in te trekken.    
Nadat de vergunningen zijn ingetrokken wordt de gemeente Almere bevoegd. 
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1.6. Procedure (uitgebreid) en zienswijze 
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als            

beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de 
aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op   

andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een 

milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet 
voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in een dag-, nieuws- of    

huis-aan-huisblad. 

Van het ontwerp van de beschikking is kennis gegeven in week 14 van 2021 in “Almere 

Deze Week”. 

Van 18 maart tot en met 29 april 2021 heeft het ontwerp digitaal op de website van de 
OFGV ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar 

voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. 

 


