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OVERWEGINGEN

Omschrijving van project
In verband met het productieproces is het noodzakelijk een aantal doorvoeren door
brandscheidingswanden te realiseren om producten van de ene naar de andere hal te
kunnen transporteren.

Aanvraag
De aanvraag bestaat uit een aantal documenten waarvan hierna een overzicht is opge-
nomen.

- Aanvraagformulier 2017.01.
- Tekening 1517Q003-300-02, Farm Dairy Polyketting d.d. 19-06-2017.
- Tekening 1517Q003-200-01, Farm Dairy Polyketting d.d. 02-06-2017.
- Tekening 1517Q003-100-02, Farm Dairy Polyketting d.d. 02-06-2017.
- 3352-776-07ECClos-S Beproevingsrapport in Duits.
- Testrapport Fires-Fr-240-13-AUNE_edition 2-2.
- Toelichting 29-06-2017.
- Tekening 200 Flessenband branddoorvoer As G, d.d. 28-06-2017.
- Tekening 210 Flessenband branddoorvoer As A, d.d. 28-06-2017.

De aanvraag is ingediend via het omgevingsloket en heeft als nummer 3062297.

Bevoegd gezag
Wie het bevoegde gezag is, wordt bepaald door de milieuregelgeving, in het bijzonder
het Besluit omgevingsrecht (Bor). De provincie Flevoland is bevoegd gezag voor deze
inrichting (artikel 2.4 Wabo) en op grond van cat. 9.3 onder b Bijlage I, onderdeel C van
het Bor.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de pro-
vincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en
Vechtstreek de overgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving.

De aanvraag is ingediend bij de gemeente Lelystad, waarna de gemeente de aanvraag
heeft doorgezet naar de omgevingsdienst.

In het kader van de bestuursovereenkomst "Samenwerking Wabo in Flevoland" heeft de
gemeente Lelystad geadviseerd over het aspect bouwen. Ook het toezicht op het bouwen
is neergelegd bij deze gemeente.

Ontvankelijkheid
In artikel 2.10 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 van de Regeling omgevingsrecht is de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid.
De aanvraag bevat voldoende informatie en is dan ook ontvankelijk.

Procedure
Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze procedure is
beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Daarom is de aanvraag bekend gemaakt in de
Flevopost. Dit is conform artikel 3.8 van de Wabo.
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Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te ver-
lengen met zes weken. Dit is op basis van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo.
Door middel van de brief met kenmerk kon592605 en gedateerd op 24 augustus heeft de
gemeente Lelystad u in kennis gesteld van het feit dat de procedure eenmalig met 6
weken is verlengd.

Overwegingen
Op 22 september 2017 is het advies van de gemeente ontvangen en opgenomen in deze

vergunning.

In artikel 2.10 van de Wabo is, voor zover van toepassing, bepaald dat de omgevings-
vergunning voor de activiteit bouwen alleen mag en moet worden geweigerd als:
1. niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking

heeft, voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften;
2. niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking

heeft, voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening;
3. het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan

gestelde eisen;
4. het bouwwerk naar ons oordeel niet voldoet aan redelijke eisen van welstand (artikel

12 van de Woningwet).

Ad 1 Bouwbesluit
Aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen en voorschriften van
het Bouwbesluit.

Ad 2 Bouwverordening
Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de Bouwverordening van de
gemeente Lelystad.

Ad 3 Bestemmingsplan
Het bouwwerk is in overeenstemming met de voorschriften van het ter plaatse gel-
dende bestemmingsplan "Noordersluis 2012" en heeft de bestemming "Bedrijventer-
rein".

Ad 4 Welstand
Het bouwplan is gelegen in een gebied waarvoor geen welstandscriteria gelden (wel-
standsvrij gebied).

Milieuaspect
De aanvraag betreft een inrichting die behoort tot onder andere de categorie 1, 4, en 9

van bijlage I, onderdeel C, behorende bij het Bor. De inrichting valt onder de werkings-
sfeer van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wabo. De inrichting is vergunningplichtig
voor het onderdeel milieu, omdat deze als zodanig is aangewezen in bijlage I, onderdeel
C, van het Bor. Volgens het Activiteitenbesluit is het bedrijf aangemerkt als een inrichting
type C.

De aanvraag heeft geen milieucomponent.
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Conclusie
De aanvraag voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke vereisten. Gelet op artikel 2.1,
lid 1 onder a, en artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan de
vergunning worden verleend.

Voorschriften

Start- en/of gereedmeldinqen
1. Het begin van de bouwwerkzaamheden, moeten tijdig, maar in ieder geval ten min-

ste twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden, zowel aan het bevoegde ge-
zag (via info@ofgv.nl) als de gemeente Lelystad worden doorgegeven via
http://www.lelystad.nl/startgereedmelding.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Algemeen:

Met de heer J. Booij via telefoonnummer 06 22676463 of via email i.booii@ofav.nl.

Bouwen:
De inspecteur bouwtoezicht van het team Wabo en bestemmingsplannen, de heer
R. Koek, op werkdagen het beste te bereiken per mail r.koek@lelystad.nl of op telefoon-
nummer 140320 keuze 2.

********
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