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WET MILIEUBEHEER/WABO

BESLUIT

onderwerp
Op 4 februari 2016 heeft Flevocollect Gemeenten een aanvraag voor het veranderen van
de inrichting ingediend. Het betreft het aanvragen van een melding eural code 15.01.06
voor gemengde verpakking. In de nieuwe situatie is een omgevingsvergunning voor een
milieuneutrale verandering nodig. De aanvraag gaat over Zeeasterweg 40 te Lelystad.

Besluit:
Gedeputeerde staten van Flevoland besluiten, gelet op artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu)
en artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen om-

gevingsrecht :

- De omgevingsvergunning voor de acceptatie van gemengd verpakkingsafval met eural-
code 15.01.06 te verlenen;

- Dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:
publiceerbare aanvraag met aanvraagnummer: 2178325, d.d. 4 februari 2016;
ingediende aanvraag aanvraagnummer: 2178325, d.d. 4 februari 2016;
toelichting op de verandering;
aanvullende e-mail met toelichtende informatie d.d.15 februari 2016.

- Dat de vergunning geldt voor onbepaalde tijd;
- Aan deze vergunning geen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

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

Datum: 2 4 FEB 2016
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Procedure informatie

Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na datum van verzending ervan schriftelijk bezwaar maken. Bezwaar
kan worden gemaakt bij het college van Gedeputeerde Staten, postbus 55, 8200 AB Le-

lystad. Uw bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en te zijn voorzien van uw naam en
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden van het bezwaar.

Verzoek om voorlopige voorziening
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaar-
schrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag / 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 wan-
neer u griffierecht heeft betaald. De Raad van State / Rechtbank laat u weten hoe hoog
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaar-
schrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in
beroep wilt gaan bij de administratieve rechter. In artikel 7:1 a, tweede lid, van de Al-
gemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten
afwijzen wanneer tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander be-
zwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ont-
vankelijk is.
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan,
wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaar-
schrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Alge-
mene wet bestuursrecht bij Gedeputeerde Staten- voordat deze een besluit hebben ge-
nomen op uw bezwaarschrift - een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijker-
wijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getui-
ge/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, te-
lefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoe-
ding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk
heeft gemaakt. Bij het besluit dat Gedeputeerde Staten op het bezwaarschrift nemen,
wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de
kosten.
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Overweaineen

Projectbeschrijvinq en aanvraaq
De aanvraag is op 4 februari 2016 in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) via het OLO ingediend met OLO nummer 2178325. De melding bevat
het verzoek tot een verandering van een activiteit, het gebruik van een nieuwe Euralcode
15.01.06 voor de overslag van gemengde verpakking. Uit de omschrijving van de mel-

ding blijkt dat een milieuneutrale veranderingsvergunning nodig is.

De aanvraag bestaat uit:
- publiceerbare aanvraag met aanvraagnummer: 2178325, d.d. 4 februari 2016;
- ingediende aanvraag aanvraagnummer: 2178325, d.d. 4 februari 2016;
- toelichting op de verandering;
- aanvullende e-mail met toelichtende informatie d.d.15 februari 2016.

Bevoegd gezaq en verqunningplicht
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van
de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn ge-
noemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor, daarnaast is de opslag van
meer dan 50 ton gevaarlijk afval conform de euralcodelijst genoemd in de Richtlijn Indu-
striële Emissies, waardoor het een inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort.

Procedure
Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in pa-
ragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop is volgens artikel 3.8 Wabo van de aanvraag ken-
nis gegeven in de Flevopost en op de website van de gemeente.

Eerder verleende verqunningen
Eerder is de volgende omgevingsvergunning, waarin het aspect milieu is opgenomen,
verleend:
- revisievergunning Wet milieubeheer, beschikking van Gedeputeerde Staten van Fle-

voland nummer 765246, d.d. 8 december 2008, sinds 1-10-2010 gelijkgesteld met
een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu ingevolge de Wabo.

De voorschriften van de bovengenoemde vergunning zijn van overeenkomstige toepas-
sing op de aangevraagde vergunning.

Volledigheid aanvraag en ontvankelijkheid
In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht en in de

Regeling omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ont-

vankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Op basis hiervan is de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevat vol-
doende informatie. Op basis hiervan kunnen de gevolgen van de activiteit op de fysieke
leefomgeving goed worden beoordelen. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en is in be-

handeling genomen.

Activiteitenbesluit milieubeheer
De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C

inrichting. Binnen het deel van de inrichting waarvoor de aanvraag is ingediend, de over-

slag van gemengde verpakkingen, vinden, geen activiteiten plaats die vallen onder de

werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Toetsinq voorwaarden Wabo
De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneu-
trale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel
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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.

Aan Zeeasterweg 40 Lelystad worden afvalstoffen (onder meer gemengd stedelijk afval
en kunststof flessen en flacons) in de overslaghal ontvangen en overgeslagen.
Daarbij kwamen tot nu toe de verpakkingen samen met het gemengd stedelijk afval bin-
nen. Doordat inmiddels kunststoffen samen met metalen verpakkingen (blikjes) en
drankkartons worden opgehaald, is het nodig hiervoor de juiste euralcode 15.01.06 (ge-
mengde verpakking) te gebruiken.

Hiervoor dient deze code te worden toegevoegd aan de reeds vergunde Euralcodes. Om-
dat verder geen veranderingen plaatsvinden in het aantal vervoersbewegingen of de ma-
nier van overslaan zijn geen effecten te verwachten voor wat betreft geluid, luchtkwali-
teit, geur, bodem, afvalwater, energieverbruik. Er is dan ook geen sprake van andere
dan wel grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
Ook ontstaat geen andere inrichting dan waarvoor al vergunning is verleend.
Er is geen sprake van een m.e.r. plichtige activiteit.

Conclusie
De aanvraag kan voor het aspect milieu worden gezien als "milieuneutrale verandering"
zoals bedoeld in artikel 2.14, vijfde lid, van de Wabo. Een verandering is milieuneutraal
als voldaan wordt aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3.10, derde lid, van de
Wabo. De milieuneutrale vergunning kan worden verleend.

De voorschriften uit de onderliggende vergunning blijven onverminderd van toepassing,
tenzij deze van rechtswege zijn vervallen door het van kracht worden van het Activitei-
tenbesluit.

##########
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