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Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor Orgaworld
compostering Zeeasterweg, Zeeasterweg 4O te Lelystad
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben van Orgaworld BV een aanvraag voor
omgevingsvergunning ontvangen voor een verandering van hun inrichting. De aanvraag
betreft het vergroten van de hoeveelheid afualstoffen die jaarlijks op de locatie worden
verwerkt met 12000 ton. Het verzoek gaat over de locatie Zeeasterweg 4O te Lelystad.
De aanvraag is op 13 juni 2OL4 via het Omgevingsloket Online ingediend onder nummer
1283011. De aanvraag is op 26 juni, 4 juli,29 juli en 14 augustus 2OL4 aangevuld.
Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1,lid 1, onder e (milieu) van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Ontwerpbesluit

Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1
en 2.2 van de Wabo besluit ik:

1.

2.
3.

Aan Orgaworld B.V. de gevraagde omgevingsvergunning voor het veranderen van
haar omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze
vergunning wordt verleend voor haar inrichting gelegen aan de Zeeasterweg 40 te
Lelystad.
De voorschriften 3.1.3,7.3.L en 7.5.1. die verbonden zijn aan de
omgevingsvergunning van 30 maart 2010 met kenmerk 971740 te wijzigen
overeenkomstig de in de bijlage bij deze beschikking opgenomen voorschriften.
Dat de volgende documenten van de aanvraag onderdeel uit maken van deze
beschikking:
a. rapport "Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de aanvullende acceptatie
en verwerking van 12.000 ton organische reststoffen" (rapportnummer
2OL4.O6.26.7O, op 26 juni 2014 toegevoegd als bijlage bij de aanvraag);
b. addendum op aanvraag omgevingsvergunning ZAW d.d. 28 juli 2014 (op 29 juli
2014 toegevoegd als bijlage bij de aanvraag).

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Flevoland;
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
ingshoofd Vergunningen en Expertise.

Dhr. A.G. Brakkee

Afschriften
Deze ontwerpbeschikking zal worden verzonden naar:
1. de aanvrager;
2. het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland;
3. burgemeester en wethouders van Lelystad.

Procedure
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De besluitvormingsprocedure wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken zullen ter inzage
worden gelegd. Dit moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De periode
waarin de stukken ter inzage liggen zal bekend worden gemaakt met een bericht op de
website van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(http:/i www.ofgv.nl/beschikkingen/provincie-flevoland/) en een advertentie in de editie
Lelystad van de Flevopost. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen hebben
zowel u als derden zes weken de tijd om zienswijzen over de ontwerpbeschikking in te
dienen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Postbus 234L,8203 AH
Lelystad
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Bijlage bij ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor
Orgaworld Compostering Zeeasterweg, Zeeasterweg 4O te
Lelystad
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VOORSCHRIFTEN MILIEU

1.'l

Wijziging voorschriften jaartonnage in revisievergunning

De voorschriften 7.3.1 en 7.5.1 van de voor Orgaworld Compostering Zeeasterweg
vigerende omgevingsvergunning met kenmerk97L74O d.d. 30 maart 2010 (maximaal
per jaar te accepteren en verwerken hoeveelheid organische afualstoffen) te wijzigen
naar de volgende tekst:

7.3.L
In de inrichting mogen organische reststoffen (waaronder afualstoffen)
overeenkomstig het geldende A&V-beleid tot een totaal van maximaal 112.000
ton per kalenderjaar worden geaccepteerd.
7.5.1
Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan 112.000 ton
orga n ische reststoffen (waa rond er afua lstoffen ) wo rden be-/verwerkt.

1.2

Wijziging voorschriften geuremissie schoorsteen in revisievergunning

Voorschrift 3.1.3 van de voor Orgaworld Compostering Zeeasterweg vigerende
omgevingsvergunning met kenmerk 97t740 d.d. 30 maart 2010 (normstelling voor de
emissie van geur uit de centrale schoorsteen) te wijzigen naar de volgende tekst:
3.1.3
De geuremissie van de afgezogen lucht na de bioscrubber mag maximaal 409.106
Europese odourunits per uur (is gelijk aan 818.106 geureenheden per uur)
bedragen.
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2 PROCEDURETEOVERWEGINGEN
2.1 De huidige situatie
Bedrijfsactiviteiten
Orgaworld verzamelt organische reststoffen (afvalstoffen) en verwerkt deze via
mechanische behandeling (verkleinen, mengen en omzetten) en biologische behandeling
(aerobe omzetting, compostering) tot compost. Jaarlijks wordt maximaal 100.000 ton
(100 miljoen kg) organische reststoffen verwerkt. De activiteiten van Orgaworld
Compostering Zeeasterweg vinden plaats aan de Zeeasterweg 40 te Lelystad.
De "inrichting" (zoals bedrijven in de wet worden genoemd) valt daarom in bijlage I
onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) onder categorie 28.4 lid c punt
1: "Het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten ,
agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen
verdichten of thermisch behandelen, anders dan verbranden, van buiten de inrichting
afkomstige huishoudelijke afualstoffen of bedrijfsafualstoffen met een capaciteit ten
aanzien daarvan van 15 miljoen kg per jaar of meer".
De installaties bij Orgaworld Compostering Zeeasterweg hebben een capaciteit van meer
dan 75 ton per dag en vallen daardoor onder categorie 5.3 lid b punt i van bijlage 1 van
de Europese Richtlijn Industriële Emissies (richtlijn 2OLO/75/EU, verder: RIE). Daarmee
is er bij Orgaworld Compostering Zeeasterweg sprake van een lPPC-installatie, zoals
bedoeld in de Wabo. Omdat de inrichting een IPPC-installatie omvat is voor de
activiteiten van Orgaworld Compostering Zeeasterweg een omgevingsvergunning vereist.
Bevoegd gezag
Uitgangspunt van de Wabo, zoals vastgelegd in artikel 2.4lid 1, is dat burgemeester en
wethouders bevoegd gezag zijn om te beslissen op aanvragen voor
omgevingsvergunningen. In het Bor zijn hierop enkele uitzonderingen gemaakt.
Bij Orgaworld Compostering Zeeasterweg is sprake van een lPPC-installatie. Op grond
van artikel 3.3 eerste lid van het Bor zijn Gedeputeerde Staten dan het bevoegd gezag
om te beslissen op de aanvraag van deze omgevingsvergunning.

Eerder ve rleende verg u n n i ng en
Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen, waarin het aspect milieu is
opgenomen, verleend:
- revisievergunning Wet milieubeheer, beschikking van Gedeputeerde Staten van
Flevoland nummer 97t74O d.d. 30 maart 2010 (verwerking van 100.000 ton
organische reststoffen per jaar);
- veranderingsvergunning Wabo, beschikking van burgemeester en wethouders van
Lelystad met kenmerk L20120092 d.d.7 augustus 2012 (aanleg was- en
tankplaats);
- veranderingsvergunning Wabo, beschikking van burgemeester en wethouders van
Lelystad met kenmerk944295 d.d. 25 september 2013 (toevoeging Eural-code
07.O7.12 aan lijst van te verwerken afvalstoffen).
De voorschriften van de bovengenoemde vergunningen zijn van overeenkomstige
toepassing op de aangevraagde vergunning, tenzij de aard van de vergunning en/of de
aard van de veranderingen zich daartegen verzetten.

Termijn vergunning
De onderliggende hoofdvergunning, de revisievergunning van 30 maart 2OLO, is verleend
voor de duur van 10 jaar, dus tot 30 maart 2O2O. Met het in werking treden van de
Wabo, is deze termijn van rechtswege omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd.
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2.2

De aangevraagde verandering

jaarlijks te verwerken hoeveelheid organische
reststoffen met 12.000 ton tot een totaal van 112.000 ton.
De aanvraag betreft het vergroten van de

Gelet op de bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in
de Wabo omschreven activiteiten:
o het veranderen van een inrichting (art. 2.1 eerste lid onder e punt 2).

Voor de aangevraagde verandering is alleen een omgevingsvergunning vereist als deze:
1. niet in overeenstemming is met de voor deze inrichting verleende
omgevi ngsvergu nning (voormal ige Wet milieu beheervergunning) en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften en de activiteiten, en
2. niet valt onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit.

In de voorschriften 7.3.1en 7.5.1 van de in 2010 verleende revisievergunning is bepaald
dat binnen de inrichting jaarlijks niet meer dan 100.000 ton organische reststoffen
(afualstoffen) mogen worden geaccepteerd resp. verwerkt. De aangevraagde verruiming
naar 112.000 ton per jaar gaat over deze grens heen.
De aanvraag is in het hierboven omschreven opzicht niet in overeenstemming met de
vergunning en voorschriften. De aangevraagde vergroting valt ook buiten de
werkingssfeer van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Er is daarom wel een
omgevingsvergunn i ng vereist.

2.3

Procedure

Aanvraag
De aanvraag is op 13 juni 2QL4 via het Omgevingsloket Online ingediend onder nummer
1283011. Op 26 juni, 4 juli, 29 juli en 14 augustus 2OL4 heeft de aanvrager aanvullingen
op de aanvraag ingediend.
Aanvullende gegevens
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
indieningsvereisten. Dit betreft gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te
komen. De regeling is in paragraaf 4.2 van het Bor opgenomen, met een nadere
uitwerking in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).
Ik heb aan de hand van de Mor beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende
gegevens bevat. Ik ben van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor
een goede beoordeling. Er zijn daarom geen aanvullende gegevens vereist.
Procedure
De procedure om tot dit besluit te komen staat in paragraaf 3.3 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De uitvoering van
deze uitgebreide voorbereidingsprocedure is vastgelegd in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht.
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2.4

Wet Bibob

Op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
(hierna: Wet Bibob) kunnen Gedeputeerde Staten in het geval van een ernstig gevaar
weigeren om een aangevraagde beschikking af te geven dan wel een afgegeven
beschikking intrekken. In de Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2Ot2 is vastgelegd dat een
screening door GS van Flevoland op grond van de Wet Bibob steeds plaatsvindt indien de
aanvrager van de omgevingsvergunning deel uitmaakt van de afualbranche. In het
onderhavige geval heeft dan ook een dergelijke screening plaatsgevonden.

Toetsingskader
Het Bibob-onderzoek geeft de provincie inzicht in de mate van gevaar dat een
vergunning mede wordt gebruikt om uit strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op
geld waardeerbare voordelen te benutten, dan wel strafbare feiten te plegen dan wel het
bestaan van een vermoeden dat ter verkrijging van de vergunning een strafbaar feit is
gepleegd. Hiertoe toetst de provincie de integriteit van aanvragers van
omgevingsvergunningen in het kader van het oprichten, veranderen of veranderen van
de werking of het in werking hebben van een inrichting en het verrichten van een
activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving.
Conclusie
Op basis van het onderzoek naar de integriteit en de financieringsstructuur bestaat er
geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren of hier extra voorschriften aan
te verbinden,

2.5

Voornemen om vergunning te verlenen

Bij beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de aangevraagde verandering op
basis van artikel 2.1. lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(verder: Wabo) een omgevingsvergunning vereist is. Gedeputeerde Staten zijn op basis
van artikel 2.4lid 2 van de Wabo het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.
Het voornemen is om de omgevingsvergunning te verlenen. Dit is op basis van artikel 2.1
van de Wabo.

2.6

Ingekomen reacties op de ontwerpbeschikking

#PM

2.7

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat geldt voor de door Gedeputeerde Staten van Flevoland
gevraagde vergunning zijn er geen redenen om deze te weigeren.
In deze vergunning zijn voor de aangevraagde verandering relevante voorschriften
opgenomen.
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3 INHOUDELIJKEOVERWEGINGEN
3.1 Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in Wabo
artikel 2.L,lid l aanhef en ondere. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het
milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Zoals eerder aangegeven in de tweede alinea van paragraaf 2.2 zijn de voorschriften van
de eerder verleende vergunningen in principe ook van toepassing op de in de aanvraag
beschreven verandering. Daarom is in de overwegingen per aspect aangegeven op welke
wijze de voorschriften zich verhouden tot de voorschriften uit de eerder verleende
vergunningen.

3.2

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag:
- zijn de aspecten betrokken genoemd in artikel 2.L4lid l ondera van de Wabo;
- is rekening gehouden met de aspecten genoemd in artikel 2.L4 )id 1 onder b van de
Wabo;
zijn de aspecten in acht genomen genoemd in artikel 2.L4lid 1 onder c van de Wabo.
In de onderstaande paragrafen wordt dit nader toegelicht, waarbij de toelichting beperkt
is tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op de beslissing van
invloed (kunnen) zijn.

-

3.3

MilieueffectrappoÊage(MER)

In de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven voor welke activiteiten
het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) verplicht is (MER-plichtige
activiteiten) en voor welke activiteiten beoordeeld moet worden of het opstellen van een
MER noodzakelijk is (MER-beoordelingsplichtige activiteiten).
De aangevraagde activiteiten van Orgaworld worden genoemd in categorie 18.1 van
onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage (oprichting,
wijziging of uitbreiding van installaties voor de verwijdering van afual).
Voor de aangevraagde veranderingen worden geen installaties opgericht, gewijzigd of
uitgebreid.

jaarlijks te verwerken hoeveelheid stoffen wordt bereikt door de
huidige installatie anders (efficiënter) te benutten. Er worden dus geen technische
veranderingen aan de installaties uitgevoerd, De technische capaciteit van de installatie
blijft daarom gelijk. In de op 29 juli 2014 aan de aanvraag toegevoegde aanvulling
("Addendum op aanvraag omgevingsvergunning ZAW" d.d. 28 juli 20la) wordt de
uitbreiding binnen de ongewijzigde technische capaciteit nader toegelicht.
De vergroting van de

Omdat er geen wijzigingen aan de installatie worden uitgevoerd en daarom de technische
capaciteit van de installatie ongewijzigd blijft hoeft voor de aangevraagde vergunning
geen MER te worden opgesteld en hoeft ook niet beoordeeld te worden of het opstellen
van een MER noodzakelijk is.
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3.4

Best beschikbare technieken

In paragraaf 2.L is aangegeven dat de activiteiten van Orgaworld vallen onder de RIE.

Er

is dus sprake van een lPPC-installatie. IPPC-installaties moeten voldoen aan de best
beschikbare technieken (BBT), zoals beschreven in branche-specifieke BBTrefe rentiedocu menten ( BREF's) en BBT-concl usies.
Voor de installatie van Orgaworld is op dit mornent nog de BREF Afvalbehandeling
(exclusief verbranding) van augustus 2006 van toepassing. Bij toetsing aan deze BREF
(met name hoofdstuk 5.2, best beschikbare technieken voor specifieke typen
afualbehandeling) is gebleken dat met de door Orgaworld toegepaste technieken en
procedures voor het accepteren van afual, bewerken in gesloten gebouwen en tunnels
met afzuiging en behandeling in een biologische gaswasser voldaan wordt aan BBT.
Overigens geven de nu aangevraagde veranderingen geen wijzigingen in het proces of
gebruikte technieken.

3.5

Activiteitenbesluit

Omdat bij Orgaworld Compostering Zeeasterweg sprake is van een lPPC-installatie is een
omgevingsvergunning vereist, zodat er sprake is van een "type C inrichting" als bedoeld
in het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Het Activiteitenbesluit geeft in de hoofdstukken 2 t/m 5 algemeen geldende regels voor
verschillende typen inrichtingen. Zo geeft het Activiteitenbesluit voor type C inrichtingen
algemeen geldende regels voor specifieke opslagen en installaties als genoemd in
hoofdstuk 3. De regels uit hoofdstuk 2 zijn voor type C inrichtingen heel beperkt van
toepassing en de regels uit hoofdstuk 4 niet. De regels uit hoofdstuk 5 zijn alleen voor
specifieke grote installaties van toepassing.
Toepassing van het Activiteitenbesluit op de nu aangevraagde uitbreiding van de
inrichting van Orgaworld leert dat geen van de aangevraagde veranderingen onder de
algemeen geldende regels van het Activiteitenbesluit valt.

3.6

Provinciale regels en beleid

Algemeen
Bij de verlening van een omgevingsvergunning kunnen de volgende provinciale regels en
beleidslijnen van belang zijn:
- Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland;
- Omgevingsplan.
Onderstaand wordt per punt een afweging weergegeven.
Verordening voor de Fysieke leefomgeving Flevoland

In de Verordening op de fysieke leefomgeving zijn gebieden met een bijzondere
milieubescherming aangewezen. De inrichting van Orgaworld is niet gelegen in een
grondwaterbeschermingsgebied of in of in de nabijheid van een stiltegebied.
Omgevingsplan
Bij de beoordeling van vergunningaanvragen dient op grond van de Wabo artikel 2.14,
eerste lid onder b subl rekening te worden gehouden met het Omgevingsplan. De
aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het Omgevingsplan.
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3.7

Geluid

De aangevraagde veranderingen leiden niet tot wijzigingen in de installaties bij
Orgaworld. De verkeersbewegingen blijven nagenoeg ongewijzigd; de vergroting van de
jaarlijks te verwerken hoeveelheid stoffen leidt tot maximaal drie extra vrachtwagens per
dag. De conclusie is dat de toename van geluid verwaarloosbaar is en de activiteiten
passen binnen de geluidsvoorschriften zoals deze zijn opgenomen in de in 2010
verleende vergunning.

3.8

Luchtkwaliteit

3.9

Geur

Bij beoordeling van de effecten van de activiteiten van Orgaworld op de luchtkwaliteit in
het kader van de in 2010 verleende vergunning bleek dat de concentraties stikstofoxiden
en fijnstof ruimschoots onder de wettelijke norm bleven. De vergroting van de jaarlijks te
verwerken hoeveelheid stoffen leidt tot maximaal drie extra vrachtwagens per dag.
De effecten hiervan op de luchtkwaliteit zijn getoetst met de NIBM-tool (versie mei
2Ot4). Daarmee wordt de bijdrage van het extra verkeer berekend onder worst-case
omstandigheden. Deze toets!-ng gaf als resultaat dat de extra vrachtwagentransporten
een toename van 0,09 pglm3 voor stikstofoxide (NOz) en 0,01 Vg/m3 voor fijnstof (PMro)
veroorzaakt. De toename blijft daarmee ruimschoots onder de grenswaarde voor "niet in
betekenende mate" (7,2 Vg/m3 voor zowel NOz als PMro) zodat er geen nader onderzoek
nodig is. De aangevraagde uitbreiding is daarom vanuit oogpunt van luchtkwaliteit
vergunbaar.

De geplande uitbreiding van de vergunde jaarlijks te verwerken hoeveelheid stoffen geeft
door de toename van laad- en losactiviteiten een lichte vergroting van de diffuse emissie
van geur. Om de vergunde geurcontouren niet te wijzigen moet dit gecompenseerd
worden met een kleine verlaging van de toegestane geuremissie van de bioscrubber via
de centrale schoorsteen. Omdat de emissie van geur via de centrale schoorsteen veel
groter is dan de diffuse emissie betreft het een zeer kleine aanpassing van de toegestane
emissie via de centrale schoorsteen: van 410 miljoen naar 409 miljoen Europese
odourunits per uur. Deze verandering is uitgevoerd dooraanpassing van voorschrift 3.1.3
van de in 2010 verleende vergunning.
Uit de meest recente meting van de geuremissie (meting 13 maart 2OL3, rapportage EML3-L7 d.d. 10 april 2013 van Omgevingsdienst Regio Arnhem) blijkt dat Orgaworld kan
voldoen aan deze iets strengere norm voor de geuremissie.

3.í0 Afvalwater
De aangevraagde veranderingen hebben geen relevante gevolgen voor de aard of
hoeveelheid van de (afual)waterstromen bij Orgaworld. De voorschriften op het gebied
van afualwater van de in 2010 verleende vergunning zijn daarom ongewijzigd van
toepassing.
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Bodem

De aangevraagde veranderingen hebben geen relevante gevolgen voor de mate waarin

de activiteiten van Orgaworld de bodem kunnen bedreigen of de maatregelen die nodig
zijn om verontreiniging van de bodem te voorkomen. De voorschriften op het gebied van
bodembescherming van de in 2010 verleende vergunning zijn daarom ongewijzigd van
toepassing.

3.'12 Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de door Orgaworld aangevraagde
veranderingen zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren,
In deze beschikking zijn waar nodig de voorschriften van de vigerende vergunning
aangepast aan de aangevraagde veranderingen.
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