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Besluit

Onderwerp

Op 26 juli 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het
milieuneutraal veranderen van de inrichting van Oliehandel Koeweit. Het betreft het

verwijderen van de koel-blusinstallatie uit de tankput, het verwijderen van alle
thermische leidingen uit de tankput en het verwijderen van isolatie-ommanteling van
tank 3 en 5. De aanvraag heeft betrekking op Asfaitstraat 20 te Lelystad. De aanvraag is

geregistreerd onder nummer 143741. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex
artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) en artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Besloten wordt, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en
gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 4 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de
inrichting te verlenen en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken
van deze vergunning:

- de aanvraag met olo-nummer 2454275 , d.d. 26 juli 2016,
- plattegrond Koeweit, dd 26 juli 2016
- aanvulling 26082016, d.d. 30 augustus 2016

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven
in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekeninq en verzending

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

s P.M.R. Schuurmans
irecteur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Besluitdatum:
9 g g y

Afschrift: Gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2, Postbus 91, 8200 AB Lelystad, tav de heer
E. Westerink
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Procedure informatie

De bekendmaking van dit besluit gebeurt door toezending van de vergunning naar de
aanvrager. De dag na de verzenddatum treedt de vergunning in werking. Daarnaast
wordt het besluit gepubliceerd in de Flevopost.

Rechtsmiddelen
Bezwaar
Zowel u als belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen 6 weken na genoemde verzenddatum tegen deze vergunning bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit
u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Postbus 55, 8200 AB te Lelystad.

Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand
bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Midden-Nederland vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de
onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt.
Wanneer er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in
werking nadat hierover een beslissing is genomen.
Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden.
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Procedurele overwegingen

Gegevens aanvrager

Op 26 juli 2016 is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal
veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Oliehandel Koeweit BV, Asfaltstraat 20
te Lelystad.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: betreft het
verwijderen van de koel- blusinstallatie uit de tankput, het verwijderen van alle
thermische leidingen uit de tankput en het verwijderen van isolatie-ommanteling van
tank 3 en 5. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de toelichting- en
aanvulling van de aanvraag om vergunning.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder 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 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit

omgevingsrecht (Bor). De inrichting is daarom vergunningplichtig.
De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C
inrichting.

Huidige verqunningssituatie
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en meldingen
geaccepteerd:

Soort Bevoegd gezag Kenmerk Datum Inhoud

vergunning
oprichting Gedeputeerde 558371 25 juni 2007 Gehele inrichting

Staten

Melding Gedeputeerde 1032035 9 september Acceptatie en opslag
Staten 2010 remolie en

remvloeistoffen
Verandering Gedeputeerde 140723 23 juli 2014 Verwijderen enkele

Staten voorschriften

De hierboven genoemde vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld
aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezaq
De inrichting accepteert en bulkt gevaarlijke afvalstoffen op. Het betreffen onder andere
afgewerkte oliën, brandstoffen, bilgewater en koel- en remvloeistoffen. Binnen de
inrichting worden olie/water-mengsels ontwaterd.
De binnen de inrichting verrichte activiteiten 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 van bijlage 1, onderdeel
C van het Bor. De activiteiten die binnen de inrichting worden verricht worden genoemd
in categorie 5.1 b en c (fysisch chemisch bewerken en mengen of vermengen van
gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag) van Bijlage 1

Oliehandel Koeweit BV 2454275 Kenmerk: HZ_WABO-49302
5 van 9



O M G EVI N G S D I E N ST
FLEvoLAND & GODI EN VECHTSTREEK

van de Europese Richtlijn inzake industriële emissies (RIE). Derhalve is sprake van een
IPPC-installatie en een IPPC -inrichting. Daarom zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland
het bevoegd gezag voor de gehele omgevingsvergunning.
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Volledigheid aanvraaq

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- de aanvraag met olo-nummer 2454275 , d.d. 26 juli 2016;
- plattegrond Koeweit, dd 26 juli 2016;
- aanvulling 26082016, d.d. 30 augustus 2016.

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. Het oordeel is 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.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven
in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop is van de aanvraag conform artikel 3.8 Wabo
kennis gegeven. De termijn voor het nemen van een besluit is tevens op 19 augustus
2016 verlengd met 6 weken.
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Inhoudeliike overweainaen

Milieu

Toetsinq voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de
werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en
onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een
omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als
voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat
de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze
aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen
de inrichting:
� niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de

geldende vergunning zijn toegestaan;
� niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is

verleend; en;
� niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsinq qevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens wordt
geconcludeerd dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- de werkzaamheden bevatten alleen het verwijderen van leidingmateriaal (blus- en
thermische leidingen), de tanks en de laad- en losactiviteiten blijven gelijk;

- de werkzaamheden veranderen niet en daardoor veranderen de
vervoersbewegingen niet;

- tijdens de werkzaamheden zullen geen extra emissies plaatsvinden.

De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige
milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Toetsinq qeen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden
opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder
een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De
reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn
vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).
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Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de

inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
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