
OMGEVINGSDIENS'Ï
FLE\/OLANO & GOOI EN VECHÍATREEK

ONTWERP Omgevingsvergunning

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben op 18 juni 2013 een
aanvraag voor een omgevingsvergu n ning ontvangen van Sita Recycling Services
West B.V. gevestigd aan de Damsluisweg 51 te Almere. Het betreft een aanvraag
voor het plaatsen van een opslagtank voor de opslag van AdBlue.
Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2,1,lid I, onder e van de
Wabo,

BESLUIT

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze
omgevingsverg u nn ing en gelet op artikel 2,1, lid 1, onder e van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht

1. aan Sita Recycling Services West B.V. de gevraagde omgevingsvergunning
te verlenen voor de volgende activiteit:
het plaatsen van een opslagtank voor de opslag van AdBlue;

2. aan de omgevingsverg u nning in de'bijlage voorschriften' van deze
vergunning opgenomen voorschriften te verbinden;

3. dat de volgende stukken deel uitmaken van de omgevingsvergu n ning:
- De aanvraag om omgevingsvergu n ning van 18 juni 2013, OLO nummer

890445.
- De tekening noodplan terrein nr. 02,

voor zover niet anders is voorgeschreven in dit besluit.

Lelystad, -..

Verz. dd. 2 7 sEP, ?013

Namens Gedeouteerde Staten van Flevoland,

Mr.
Directeur nst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
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Bijlage : Voorschriften

Voorschriften

Omgeviógsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek ontwerpbesóikking
kênmerk: 1 30926/MvSC/kbe.00'1

1. Opslag AdBlue
a) De bovengrondse opslagtank met AdBlue met een inhoud van 1 m'

moet boven een lekbak zUn geplaatst met een inhoud van tenminste
1100 liter.

b) De tank en lekbak moeten waterdicht zun en op een stabiele
horizontale ondergrond zij n geplaatst.

c) In de lekbak van de AdBluetank mogen geen oxiderende stoffen,
zuren of alkaliën aanwezig zijn,



Bijlage: Proced u rele overwegingen

Procedure
De aanvraag is op 1B juni 2013 via het omgevingsloket online ingediend
(aanvraagnummer 890445).
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Binnen de inrichting worden onder meer diverse van buiten de inrichting afkomstige
afvalstoffen op- en overgeslagen en/of bewerkt. De activiteiten die binnen de
inrichting worden uitgevoerd, vallen onder categorie 28.4a,2A.4b en 28.4c van
bulage 1, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht. Het betreft een type C

inrichting als bedoeld in het Activiteiten besluit. De activiteiten die binnen die
inrichting worden uitgevoerd vallen niet onder de aangewezen categorieën in
bijlage I van de Richtlijn industriële emissie (RIE). De inrichting valt dus niet onder
de werkingssfeer van de IPPc-richtlijn.
Binnen de inrichting wordt onder meer van buiten de inrichting afkomstige
kunststofafval opgeslagen en opgebulkt. Deze activiteit wordt genoemd in categorie
28.10 onder 24o als activiteit waaryoor de vergunning plicht niet geldt en in artikel
2.2a tweede lid onder e. van het Besluit omgevingsrecht (Bor). aangemerkt als een
activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving, Ingevolge artikel 3.3a
van het Bor zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland bevoegd gezag

om de omgevingsvergu n ning voor deze activiteiten te verstrekken.

De beslu itvorm ingsproced u re is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel
3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag heeft
betrekking op een nieuwe activiteit die binnen de inrichting plaatsvindt, daarom kan
deze aanvraag niet worden gezien als milieuneutraal veranderen.

Gegevens aanvrager
Het betreft een verzoek van Sita Recycling Services West B.V', gevestigd aan de
Damsluisweg 51, 1332 EK te Almere.

Huidige verq u nn ingsituatie voor onderdeel milieu
Op 16-12-2003 is een revisieverg u nning voor de inrichting verstrekt onder kenmerk
MB/03,O4133L/L met een geldigheid van 10 jaar. De geldigheidsduur van deze
revisievergu nning is verlengd op 27-4-2009, beschikking met kenmerk 829464 met
5 jaar. Als gevolg van de inwerkingtred ing van de Wabo is de geldigheidsduur van
de revisievergu n ning van rechtswege onbeperkt geworden.

Proiectbesch riiving
ffet p-;"ct Uet.eft de plaatsing van een opslagtank van I m3 bedoeld voor de
opslag van AdBlue. De tank wordt geplaatst boven een lekbak met een inhoud van
1100 liter.
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Ontvankeliikheid
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van
de indien ingsvereisten. Dit betreft gegevens en bescheiden die bU een aanvraag om
een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankeluke
aanvraag te komen. De regeling is in paragraaf 4.2 van het Bor opgenomen, met
een nadere uitwerking in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). De
aanvraag is ontvankelUk.

Inoekomen reactie
Het ontwerp van de beschikking heeft van ... tot en met... ter inzage gelegen op het
gemeentehuis van de gemeente Almere.
PM.

Milieuaspecten

Bodem en externe veiligheid
AdBfue bestaat uit een oplossing van ureum (32.5o/o) in water en is geen
milieugevaarlij ke stof. Het wordt gebruikt in voertuigen om de uitsloot van
stikstofdioxides te verminderen, De opslagtank is een enkelwandige kunststof tank
met een inhoud van 1m3. De stof wordt wel beschouwd als bedreigend voor de
bodem derhalve wordt de tank door Sita boven een kunststof lekbak van 1100 liter
geplaatst. Uit het prod uctveiligheidsblad van AdBlue blijkt dat AdBlue zeer reactief
reageert met oxiderende stoffen, zuren en alkalièn. In de voorschriften is daar
rekening mee gehouden.

Het opslaan van AdBlue in een tank heeft geen andere milieugevolgen.

Conclusie
Er is geen aanleiding om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.
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