
Besluit
Wabo, Milieuneutraal veranderen

Eerste Lelystadse Schroothandel BV, 
Staalstraat 19, Lelystad 



Staalstraat 19, Lelystad 2835875 Kenmerk: HZ_WABO-64779
2 van 10

Aanvrager:  
Eerste Lelystadse Schroothandel BV
Staalstraat 19 
8211 AH  LELYSTAD

Locatie:
Staalstraat 19 
8211 AH  LELYSTAD

Onderwerp: 
Besluit milieuneutraal veranderen

Datum aanvraag: 2-3-2017

Kenmerk OFGV: HZ_WABO-64779



Staalstraat 19, Lelystad 2835875 Kenmerk: HZ_WABO-64779
3 van 10

Besluit

Onderwerp
Op 2 maart 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het 
milieuneutraal veranderen van de inrichting Eerste Lelystadse Schroothandel BV. Het 
betreft het wijzigen van de activiteiten middels het innemen en verwerken van CO2- en 
schuimblussers naast de reeds vergunde inname en verwerking van poederblussers.  De 
aanvraag heeft betrekking op Staalstraat 19 te Lelystad. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer 2835875. 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 2835875, d.d. 2 maart 2017;
- ELS MSDS ANSUL ECOCARE 1095, d.d. 12 april 2017;
- ELS MSDS NL FOREX 70 Ansul 01, d.d. 12 april 2017;
- Flamret C TDS 60201, d.d. 12 april 2017;
- ELS MSDS ANSUL ECOCARE 2000, d.d. 12 april 2017;
- ELS MSDS ANSUL ECOCARE 1005, d.d. 12 april 2017; 
- aanvulling ELS, d.d. 18 april 2017;
- e-mail van Gansewinkel beschrijving inname, d.d. 18 april 2017.

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

Ondertekening en verzending

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

Mevr. F.M. Plat
Wnd. Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Besluitdatum: 1-5-2017

Afschrift: 
FMA-Nillesen, Ecu 37, 8305 BA  EMMELOORD
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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 2 maart 2017 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: Eerste Lelystadse Schroothandel BV te 
Lelystad.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het betreft 
het wijzigen van de activiteiten middels het innemen en verwerken van CO2- en 
schuimblussers naast de reeds vergunde inname en verwerking van poederblussers. Een 
beschrijving is opgenomen in de toelichting- en aanvulling van de aanvraag om 
vergunning.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 28.1 onder b 
(inrichtingen voor het verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen) en 28.5 
(inrichtingen voor het verdichten, scheuren, knippen of breken van schroot van ferro– of 
non-ferrometalen door middel van mechanische werktuigen met een motorisch vermogen 
of een gezamenlijk motorisch vermogen van 25 kW of meer) 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 vergunningssituatie
Voor de inrichting is eerder de onderstaande vergunning geaccepteerd:

 Soort 
vergunning

Bevoegd gezag Kenmerk Datum Inhoud

Revisie Gedeputeerde Staten 496278 6 februari 2007 Gehele inrichting

De hierboven genoemde vergunning is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan 
een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.
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Bevoegd gezag
De inrichting sorteert oude ferro- en de onderscheidenlijke non-ferro metalen. Deze 
worden dan gescheiden opgeslagen in containers en afgevoerd ten behoeve van 
hergebruik. Tevens worden afgekeurde poeder-, CO2- en schuimblussers ontdaan van 
hun inhoud. waarbij het bluspoeder en blusschuim afzonderlijk van elkaar worden 
verzameld en als niet gevaarlijk afval afgevoerd naar een erkende verwerker. De door de 
leverancier drukloos gemaakte blussers worden leeg gezogen. Incidenteel worden 
blussers door de inrichting ontvangen welke niet geheel drukloos zijn gemaakt. Deze 
worden door middel van hetzelfde, zoals hierboven genoemde procedé ontdaan van hun 
inhoud (leegzuigen). De lege blussers worden binnen de inrichting verschroot. 
De binnen de inrichting verrichte activiteiten zijn onder andere genoemd in categorie 
28.5 (inrichtingen voor het verdichten, scheuren, knippen of breken van schroot van 
ferro– of non-ferrometalen door middel van mechanische werktuigen met een motorisch 
vermogen of een gezamenlijk motorisch vermogen van 25 kW of meer), onderdeel C van 
het Bor. Tevens worden de activiteiten die binnen de inrichting worden verricht genoemd 
in categorie 5.3 b (Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en 
verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per 
dag, door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van 
activiteiten die onder Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater vallen) van Bijlage 1 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 aanvraag en opschorting procedure 

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- de aanvraag met olo-nummer 2835875, d.d. 2 maart 2017;
- ELS MSDS ANSUL ECOCARE 1095, d.d. 12 april 2017;
- ELS MSDS NL FOREX 70 Ansul 01, d.d. 12 april 2017;
- Flamret C TDS 60201, d.d. 12 april 2017;
- ELS MSDS ANSUL ECOCARE 2000, d.d. 12 april 2017;
- ELS MSDS ANSUL ECOCARE 1005, d.d. 12 april 2017; 
- aanvulling ELS, d.d. 18 april 2017;
- mail van Gansewinkel beschrijving inname, d.d. 18 april 2017.

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. Naar aanleiding van deze 
toetsing is bij brief van 21 maart 2017, kenmerk 217435/HZ_WABO-64779 verzocht om 
aanvullende gegevens. De gevraagde aanvullingen zijn bij ons binnengekomen op 12 en 
18 april 2017. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag inclusief aanvullende gegevens 
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 (regulier)
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 in de plaatselijke krant.
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Inhoudelijke overwegingen

Toetsing 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.

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

- het gaat om de inname en verwerking van CO2- en schuimblussers naast de reeds 
vergunde inname en verwerking van poederblussers;

- de werkzaamheden niet veranderen waardoor de vervoersbewegingen niet 
veranderen;

- tijdens de werkzaamheden geen extra emissies zullen plaatsvinden.
- het vrijkomende blusschuim niet aan te merken is als gevaarlijk afval (zie 

omschrijving van Gansewinkel);
- er geen uitbreiding van capaciteit plaatsvindt.

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.

Toetsing geen 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.


