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Onderwerp:
Besluit m.e.r.-beoordeling Pontonweg 10 in Almere.

Geachte heer Kijlstra,

Op 28 februari 2014 ontving ik van u een aanmeldingsnotitie voor de m.e.r. beoordeling
voor een project van Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V. aan de Pontonweg
10 te Almere, Het project betreft de verandering van een inrichting bedoeld voor het op-
en overslaan en het be- en verwerken van afval-, bouw- en grondstoffen en de productie
van beton en betonwaren.

Bevoegd gezag
Het project betreft de verandering van een inrichting bedoeld in categorie 28.4 van
Bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht. Tevens wordt de activiteit genoemd onder
categorie 5.5 (tijdelijke opslag gevaarlijke stoffen, meer dan 50 ton) als bedoeld in de

Richtlijn industriële emissie (RIE). Het betreft dus de verandering van een IPPC

inrichting. Op grond van het Besluit omgevingsrecht is Gedeputeerde Staten van
Flevoland bevoegd gezag voor de besluitvorming omtrent dit initiatief en tevens voor de

onderhavige m.e.r.-beoordeling. Per 1 januari 2013 is het uitvoeren van een m.e.r.-
beoordeling gemandateerd aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Aanleiding Mer-beoordeling
U heeft het voornemen om binnen uw inrichting de productie van betonmortel uit te
breiden. De grondstoffen die u hiervoor gebruikt betreffen afvalstoffen zoals bouw- en

sloopafval (puin) en verontreinigde grond, welke op deze wijze nuttig worden toegepast.
Het geproduceerde betonmortel wordt zowel geproduceerd voor derden als binnen de

inrichting verwerkt bij de productie van betonwaren.
Deze activiteit wordt ingevolge het Besluit milieueffectrapportage aangemerkt als
verwijderen van afvalstoffen. De capaciteit van de installaties bedraagt circa 3.000 ton
per dag.
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Deze activiteit wordt derhalve begrepen onder categorie 18.1 van lijst D van bijlage 1 bij
het Besl uit milieueffectra pportage.
Dit betekent dat moet worden beoordeeld of bij de voorbereiding op de aanvraag voor
een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, vanwege het ontstaan van
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, een milieu-effectrapport (MER) moet
worden opgesteld.

De inhoudelijke beoordeling vindt u in de bijlage.

Conclusie
Uit de inhoudelijk beoordeling blijkt dat er voor de voorgenomen activiteit geen

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Daarom is het niet
noodzakelijk om bij de voorbereiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning,
een milieu-effectrapport op te stellen.
Opgemerkt wordt dat de beoordeling van de milieugevolgen die de inrichting kan

veroorzaken, de bestaande toestand van het milieu (voor zover de inrichting daarvoor
gevolgen kan veroorzaken) en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu in
relatie tot de inrichting, in het kader van de vergunningprocedure zal plaatsvinden.

Besluit
Gelet op het voorgaande besluit ik, op grond van artikel 7.L7 van de Wet milieubeheer,
dat het opstellen van een milieu-effectrapport niet noodzakelijk is bij de voorbereiding
van het besluit op de in te dienen aanvraag om een omgevingsvergunning voor de

activiteit milieu.

Een afschrift van deze brief is tevens naar uw adviseur en Gedeputeerde Staten van
Flevoland gestuurd.

U dient een afschrift van dit besluit bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning te
voegen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland;
Namens deze de directeur de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
Namens deze het a hoofd Vergunningen en Expertise.

Dhr. A.G. Brakkee

Bijlage: Inhoudelijke beoordeling Mer

Afschrift:

- Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad;
- Duurt-PMC, t.a.v. de heer D. Zuidema, Spijksterriet24,9746 PJ Groningen.



KENMERK

L40327 IDFR/kbe-001
DATUM PAGINA

3

Geen bezwaar mogelijk

Gelet op het bepaalde in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is de

beoordeling een voorbereidingsbeslissing voor de nog in te dienen aanvraag om
omgevingsvergunning. Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden
gemaakt.
In een later stadium kunnen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit op
de aanvraag om omgevingsvergunning, Daarbij kunt u uw eventuele bezwaren tegen de
voorbereidingsbeslissing aangeven. Deze zullen bij de beoordeling van de zienswijzen
worden betrokken.
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Aanvraagnummer: OLO nummer 1138865
Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.

Pontonweg 10
1332 CA Almere

Locatie:
Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.

Pontonweg 10
1332 CA Almere

Onderwerp:
Inhoudelijke Mer-beoordeling

Datum: 2O-3-2OL4

Besluit m.e.r.-beoordeling - Pontonweg 10 Almere
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Bijlage: m.e.r. beoordelingsnotitie Pontonweg 1O te Almere
M.e.r -beoordeling op grond van art 7.t7 van de Wet milieubeheer in verband met het
voornemen tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van een
inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en het be- en verwerken van afval-, bouw-
en grondstoffen en de productie van beton en betonwaren door Recyclingmaatschappij
Vijfhoek Flevoland B.V, te Almere. De aangevraagde verandering wordt ingevolge het
Besluit milieueffectrapportage aangemerkt als het verwijderen van afvalstoffen. De

capaciteit van de installaties bedraagt circa 3.000 ton per dag. Deze verandering wordt
derhalve begrepen ondercategorie 18.1 van lijst D van bijlage l bij het Besluit
mi lieueffectra pportage.

Gegevens initiatiefnemer
Naam bedrijf Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.

Adres vestiging Pontonweg 10 te Almere
Adres hoofdkantoor Pontonweg 10 te Almere
Naam contactpersoon De heer E. Kijlstra (Directeur)
KvK-nummer 39050597
Vestig ingsnummer
Statutaire naam
Handelsnaam

000039050597
Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V,

Bevoegd gezag
Het project betreft de verandering van een inrichting bedoeld in categorie 28.4 van
Bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht. Tevens wordt de activiteit genoemd onder
categorie 5.5 (tijdelijke opslag gevaarlijke stoffen, meerdan 50 ton) als bedoeld in de

Richtlijn industriële emissie (RIE). Het betreft dus de verandering van een IPPC

inrichting, Op grond van het Besluit omgevingsrecht is Gedeputeerde Staten van
Flevoland bevoegd gezag voor de besluitvorming omtrent dit project en tevens voor de

onderhavige mer-beoordeling. Per l januari 2013 is het uitvoeren van een m.e.r.
beoordeling gemandateerd aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Toetsingskader
Voor een project van deze omvang hoeft alleen een MER te worden opgesteld wanneer
daartoe door of namens Gedeputeerde Staten van Flevoland, als bevoegd gezag voor het
verlenen van de benodigde vergunning, wordt besloten. Het uitgangspunt bij een m.e.r.-
beoordeling is dat het maken van een MER niet nodig is, tenzij de voorgenomen vestiging
vanwege bijzondere omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij zijn beslissing dient het bevoegd
gezag rekening te houden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn
milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden. Die omstandigheden hebben
betrekking op:

a. De kenmerken van het project;
b. De plaats waar het project wordt verricht;
c. De kenmerken van het potentiële effect van het project.

Besluit m.e.r.-beoordeling - Pontonweg L0 Almere
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2 Beoordeling

2.1 Kenmerken van de projecten

De omvang van het project
Het project betreft de verandering van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan
en het be- en verwerken van afval-, bouw- en grondstoffen en de productie van beton en

betonwaren. De verandering heeft betrekking op de productiecapaciteit van de

betoncentrale. De productiecapaciteit wordt verhoogd van 30.000 m3 per jaar naar

25O.0OO m3 per jaar. Voor de productie van betonmortel worden door de inrichting
ingenomen afvalstoffen, zoals bouw- en sloopafval (puin) en verontreinigde grond, als
grondstof ingezet. De benodigde grondstoffen voor de betonmortelproductie worden
thans ook reeds binnen de inrichting aangevoerd, geproduceerd en/of opgeslagen. De

gevraagde capaciteit van het project bedraagt 3.000 ton per dag. De betonmortel wordt
zowel voor derden geproduceerd als binnen de inrichting verwerkt tot betonwaren. De

grondstoffen worden aangemerkt als niet inert. Het eindproduct wordt aangemerkt als

inert.
De inrichting zal in bedrijf zijn tussen 5.00 en 20.00 uur voor wat betreft het
productieproces. Het project is beoogd voor onbepaalde duur. Voor onderhavige
inrichting is op 16 mei 2007 een (nieuwe) oprichtingsvergunning verleend (kenmerk

540341), Daarnaast is erop 16 juli 2009 een artikel 8.19 Wet milieubeheer melding
geaccepteerd en is er op 19 juni 2013 een wijzigingsvergunning verleend (kenmerk

18061 3/JBA/kbe-001).

Het project heeft betrekking op de verandering van één bedrijf op een bestaande
bedrijfslocatie op een bestaand industrieterrein. Er zijn geen andere projecten in de

omgeving in oprichting die verbonden zijn aan Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland

B.V. Het betreft een gezoneerd (Wet geluidhinder) industrieterrein. Er treedt geen

cumulatie met andere nieuwe projecten in de omgeving. De voorgenomen activiteit leidt
niet tot een simultane groei bij aangrenzende bedrijven. Dit betekent dat voor de

effectbeoordeling als gevolg van het project uitgegaan kan worden van een project dat
bijdraagt aan de reeds aanwezige achtergrondbelasting van de luchtkwaliteit,
bodemkwaliteit, geluidimmissie en afualwater.

Luchtkwaliteit
Bij de productie van betonmortel komen emissies naar de lucht vrij. In de vigerende
vergunning van 16 mei 2007 zijn reeds voorschriften opgenomen om deze emissies te
beperken. Zo moeten er onder andere bij de productie van betonmortel stoffilters in

werking zijn. Uitgangspunt van de vergunning is dat moet worden voldaan aan de

emissie-eisen uit de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR).

De voorschriften in de vigerende vergunning zijn ook van toepassing op de voorgenomen
veranderingen. De luchtkwaliteit zal derhalve ook na realisatie van het project voldoen

aan de emissie eisen uit de NeR.

Het aantal dagelijkse verkeersbewegingen van en naar de inrichting zal na realisatie van

het project niet toenemen ten opzichte van de huidige vergunde situatie. De grondstoffen

Besluit m.e.r.-beoordeling - Pontonweg L0 Almere



-r-a>J_
-olclMGlEVINGlEDIENAT

\ PnovrNcrE FlevoLAND

{-/

voor de betonmortel productie, die vrijkomen uit de eigen breker, zijn reeds binnen de

inrichting aanwezig. In plaats van afvoer van deze afualstoffen uit de inrichting zoals nu

gebeurd, worden deze stoffen ingezet als grondstof bij de productie van betonmortel en

verlaten ze de inrichting als gereed product (betonmortel of betonwaren).

Bodemkwaliteit
Het risico van bodemverontreiniging ten gevolge van de realisatie van het project wordt
in het kader van de vergunningprocedure getoetst aan de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De activiteiten van de inrichting
die als bodembedreigend worden aangemerkt zijn reeds vergund. Er komen geen nieuwe
potentieel bodembedreigende activiteiten bij. De activiteiten zijn niet zodanig dat
belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden met betrekking tot dit aspect.

Geluidimmissie
De inrichting is gesitueerd op het industrieterrein De Vaart te Almere. Dit industrieterrein
is gezoneerd krachtens hoofdstuk V van de Wet milieubeheer. De totale geluidsbelasting
afkomstig van dit industrieterrein mag de waarde van 50 dB(A) etmaalwaarde op de

zonegrens niet te boven gaan. De afstand tot de zonegrens bedraagt ongeveer 1.400

meter. Aangezien het hier een gezoneerd industrieterrein betreft vindt geen beoordeling
van de verkeersaantrekkende werking plaats.

Ter ondersteuning van de aanvraag om de oprichtingsvergunning van 16 mei 2007 is

destijds een geluidrapportage opgesteld (akoestisch rapport, rapportnummer Ft7279-t,
d.d. 6 juli 2006 van Peutz & Associes). In de rapportage staat de representatieve
bedrijfssituatie beschreven waarbij reeds is uitgegaan van het mogelijkheid dat de

betoncentrale gedurende de gehele periode tussen 5.00 en 20.00 in werking is
(overeenkomstig het huidige project).

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat er op de zonegrens maximaal 37 dB(A) wordt
gemeten en hiermee wordt voldaan aan de grenswaarden. De dagperiode is bepalend.

In de nachtperiode worden geluidsbelastingen berekend van minder dan 10 dB(A). In het

rapport is aandacht besteed aan toegepaste BBT.

Het door de inrichting veroorzaakte geluid voldoet derhalve aan de maximaal toegestane
grenswaarden op de zonegrens. Als gevolg van het project treden er geen grotere
geluidsemissies op dan reeds vergund. Er treden derhalve geen belangrijke nadelige
gevolgen op met betrekking tot dit aspect.

Afvalwater
Als gevolg van de grotere betonproductie zal er sprake zijn van meer afvalwater. Er

treedt echter geen verandering op in de wijze waarop het afvalwater wordt behandeld.

De activiteiten zijn niet zodanig dat belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden
met betrekking tot dit aspect.

Besluit m.e.r.-beoordeling - Pontonweg 10 Almere
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Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Bij de productie van betonmortel is energie en water benodigd. Het project zal leiden tot
een toename van het gebruik aan de hulpstoffen energie en water. De benodigde stoffen
zijn niet bijzonder schaars. De activiteiten zijn niet zodanig dat belangrijke nadelige
milieugevolgen zullen optreden met betrekking tot dit aspect.

De productie van afvalstoffen
Het project betreft het vergroten van de hoeveelheid te produceren betonmortel. De
grondstoffen bestaan uit een afvalstoffen die reeds binnen de inrichting zijn aangevoerd
dan wel afkomstig zijn van de eigen puinbreker. Voor alle afvalstoffen die binnen de
inrichting worden ingezameld en be- en/of verwerkt geldt, dat wordt voldaan aan de
minimum standaard voor be- en verwerking van de betreffende afualstoffen, zoals
beschreven in het LAP2. De productie van nieuwe afvalstoffen is zeer beperkt.

Risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën
Het project heeft geen bijzondere risico's. Er worden geen gevaarlijke stoffen toegepast
in het productieproces. De producten zijn niet brand of explosiegevaarlijk. In de
vigerende vergunning is reeds voorgeschreven dat binnen de inrichting een goedgekeurd

calamiteitenplan aanwezig moet zijn om eventuele calamiteiten te kunnen bestrijden.

2. Plaats van de projecten:

Het bestaande grondgebruik
Het project zal plaats vinden op een bestaand industrieterrein binnen een bestaande
inrichting. De activiteit wordt nu reeds uitgevoerd binnen de inrichting waarbij de

benodigde bodembeschermende maatregelen reeds zijn genomen.

De directe omgeving van het project bestaat uit landbouwgebied, kassen, bedrijfsterrein,
woningen, oppervlaktewater en een haven. Geen van deze gebieden wordt significant
beïnvloed.

Relevante beoordeling effecten op gebieden buiten de inrichting (het project)
Er is als gevolg van het project geen areaalverlies van natuurgebieden, een

barrièrewerking en/of versnippering omdat het project gevestigd wordt op een bestaand
industrieterrein. Het project vormt geen barrière in de ecologische hoofstructuur. Het
project wordt niet gevestigd in de directe omgeving van de Ecologische hoofdstructuur,
Natura 2000 gebieden of andere gebieden waarvoor in het bijzonder aan het
opnamevermogen dient te worden getoetst te weten wetlands, kustgebieden, berg- en

bosgebieden, reservaten en natuurparken, gebieden die in de wetgeving van de lidstaten
zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones,
door de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 7914O9/EEG en Richtlijn 92/43/EEG en
gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake
milieukwaliteit reeds worden overschreden.
Er treedt als gevolg van het project geen relevante verandering van de geluidsbelasting
op. De geluidscontour overschrijdt de ecologische hoofdstructuur niet.
Er treedt als gevolg van het project geen extra stofoverlast op. Woongebieden liggen op

een behoorlijke afstand zodat dat stofbijdrage aan de achtergrond daar verwaarloosbaar
is.

Besluit m.e.r.-beoordeling - Pontonweg 1-0 Almere
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Er treedt als gevolg van het project geen verhoging van geuremissie op. De materialen
en processen zijn vrijwel geurvrij.
Er is als gevolg van het project geen effect op instandhoudingsdoelstellingen van
beschermde flora en fauna (Flora en Faunawet).
Er ontstaat als gevolg van het project geen overlast door zwerfvuil en ongedierte.
Er ontstaat als gevolg van het project geen risico op eventuele brandoverslag naar de

omgeving.
Het project ligt binnen het archeologisch aandachtsgebied (figuur 20 uit omgevingsplan
Flevoland) en aardkundige waardevolle gebieden (figuur 21 omgevingsplan Flevoland).
Omdat er niet in de bodem wordt gegraven is daar geen effect op.

Er worden voor de bodem beschermende maatregelen getroffen om verontreiniging te
voorkomen conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming. Daardoor wordt kans

op bodemverontreiniging aanvaardbaar.

3. Kenmerken van het potentiële effect
De effecten beperken zich tot de directe omgeving van de inrichting en hebben geen
grensoverschrijdend karakter. De kenmerken van de potentiële aspecten zijn beschreven

bij de hinderaspecten die kenmerkend zijn voor het project. Er is geen sprake van een

ongewoon grote of complexe inrichting. Na beëindiging van de activiteiten zijn er geen

onomkeerbare effecten op de omgeving ten opzichte van de huidige situatie.

4. Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat er ten aanzien van de voorgenomen activiteit geen

bijzondere omstandigheden zijn die leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport. De belangrijkste
overwegingen hierin zijn:

. Het is een bestaande locatie waar reeds productie van betonmortel plaats vindt;
o De locatie ligt niet in een gevoelig gebied zoals aangegeven in het Besluit

mi lieueffectra pportag e t994 ;

o De hinder blijft binnen wettelijke grenswaarden of gemeentelijk beleid;
o Er zijn geen bijzondere risico's voor verontreiniging van bodem of grondwater,

oppervlaktewater dan wel ongevallen met afualstoffen.
r De activiteiten hebben geen onomkeerbare effecten op de omgeving als het bedrijf

beëindigd wordt.

Besluit m.e.r.-beoordeling - Pontonweg 10 Almere




