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Zaaknummer:  HZ_WABO-40857

Vergunninghouder
Afvalzorg Deponie, Nauerna 1, Assendelft

Locatie: 
Kemphaanweg 2
1358 AB Almere

Onderwerp: 
Maatwerkvoorschriften voor een indirecte lozing van mogelijk verontreinigd hemelwater 
van de stortplaats Braambergen

BESLUIT
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Aanleiding
Op 17 december 2015 is door het Waterschap Zuiderzeeland een verzoek ingediend om 
maatwerkvoorschriften vast te stellen voor Kemphaanweg 2 in Almere. Het verzoek heeft 
het kenmerk: HZ_WABO-40857 gekregen. Concreet betreft het verzoek het omzetten 
van de tijdelijke maatwerkvoorschriften 4 en 5 in de watervergunning van 16 februari 
2006, met kenmerk ZZL/EWK/VV/2006/10992 in maatwerkvoorschriften van onbepaalde 
duur. De reden hiervoor is dat de overgangstermijn van 3 jaar als bedoeld in het 
Activiteitenbesluit voor de bedoelde voorschriften afloopt. Inmiddels is de 
overgangstermijn verstreken, zodat de maatwerkvoorschriften opnieuw worden 
vastgesteld. Concreet betreft het een maatwerkbesluit op grond van artikel 8.42 van de 
Wet milieubeheer en artikel 2.1 vierde lid juncto artikel 2.1 tweede lid, aanhef en onder o 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Besluit
Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.1, vierde lid juncto artikel 2.1 
tweede lid, aanhef en onder o van het Activiteitenbesluit milieubeheer besluit ik voor 
onbepaalde duur maatwerkvoorschriften te stellen voor het lozen van mogelijk 
verontreinigd hemelwater afkomstig van de terreinverharding rondom het 
afvaloverslagstation in de inrichting aan de Kemphaanweg 2 in Almere. De 
maatwerkvoorschriften zijn opgenomen in  hoofdstuk 3 bij dit besluit.

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, 
Namens deze,  

ing. G.P. Bouwhuis
Teamleider Vergunningen

Datum: 3-11-2017
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Bezwaar en voorlopige voorziening
U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de
verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en 
adres bevatten, duidelijk herleidbaar zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt, 
gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie 
Flevoland. 

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. 
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.

Besluit in werking
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de verzending of uitreiking ervan 
aan de aanvrager.

Publicatie
Het besluit wordt bekendgemaakt op de website van de OFGV en in het huis-aan-blad.
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1. Procedurele overwegingen

1.1 Advies

Op 17 december 2015 heeft het Waterschap Zuiderzeeland geadviseerd om 
maatwerkvoorschriften vast te stellen voor Kemphaanweg 2 in Almere. Het advies heeft 
het kenmerk: HZ_WABO-40857 gekregen. Concreet betreft het advies het omzetten van 
de tijdelijke maatwerkvoorschriften 4 en 5 in de watervergunning van 16 februari 2006, 
met kenmerk ZZL/EWK/VV/2006/10992 in maatwerkvoorschriften van onbepaalde duur. 
De reden hiervoor is dat de overgangstermijn van 3 jaar als bedoeld in het 
Activiteitenbesluit voor de bedoelde voorschriften af loopt. 

Het advies heeft betrekking op de volgende afvalwaterstroom:
Verontreinigd hemelwater van de terreinverharding rondom het overslagstation 
(oppervlak ca. 4.500 m²), waarvan een deel in de gemeentelijke vuilwaterriolering zal 
worden geloosd en een deel via een overstort in het oppervlaktewater.

Het hemelwater van de terreinverharding rondom het overslagstation wordt gezien als 
een bedrijfsafvalwaterstroom. 

Inmiddels is de overgangstermijn verstreken, zodat de maatwerkvoorschriften  opnieuw 
worden vastgesteld.

1.2 Bevoegd gezag

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie die valt onder categorie 1.1 van Onderdeel 
C van het Besluit omgevingsrecht.

De binnen de inrichting verrichte activiteiten zijn onder andere genoemd in categorie 
28.4.a.1 (opslag huishoudelijke afvalstoffen), 28.4.b (overslag huishoudelijke 
afvalstoffen), 28.4.c.1 (bewerken huishoudelijke afvalstoffen), 28.4.c.2 en 28.4.f (storten 
van afvalstoffen) van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor).  

Gelet op artikel 3.3. lid 1 van het Bor zijn Gedeputeerde Staten van de provincie 
Flevoland het bevoegd gezag om op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
maatwerkvoorschriften vast te stellen voor het lozen van afstromend hemelwater op het 
vuilwaterriool. 
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1.3 Procedure

Een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften is een beschikking, die tot stand 
komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). 
De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd.  
Op 29 december 2015 is, in overeenstemming met artikel 4:8 van de Awb, een 
voornemen tot het vaststellen van de maatwerkvoorschriften kenbaar gemaakt aan 
Afvalzorg Deponie B.V. (Brief met kenmerk 41223/HZ_Wabo-40857). Er is geen 
zienswijze ingediend naar aanleiding van dit voornemen.

Het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 8.42, vijfde lid, 
Wet milieubeheer en artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit in de huis-aan-huisbladen en 
op de website van de OFGV.

2. Inhoudelijke overwegingen

Activiteitenbesluit milieubeheer

Vanaf 1 januari 2013 worden inrichtingen met een IPPC-installatie op grond van artikel 
1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) als type C-
inrichtingen beschouwd. Op basis van het overgangsrecht zoals genoemd in het 
Activiteitenbesluit zijn voorschriften uit de watervergunning aangemerkt als 
maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit.

In de watervergunning worden de volgende directe lozingen gereguleerd:
1. Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van de daken (oppervlak

ca. 1.800 m²).
2. Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van de afgedekte stort (maximaal

150.000 m³ per jaar).
3. Verontreinigd hemelwater van terreinverharding rondom het overslagstation

(oppervlak ca. 4.500 m²), waarvan een deel via een overstort in het
oppervlaktewater wordt geloosd.

Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving vallen de genoemde afvalwaterstromen 
onder het Activiteitenbesluit. De algemene regels in paragraaf 3.1.3 van het 
Activiteitenbesluit zijn hierop rechtstreeks van toepassing.
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De voorschriften 4 en 5 uit de watervergunning zijn als gevolg van het overgangsrecht 
aangemerkt als maatwerkvoorschriften voor bepaalde tijd, tot 1 januari 2016. Dit 
betekent dat vanaf die datum deze maatwerkvoorschriften zijn vervallen en dat de lozing 
dient te voldoen aan de algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit.

De maatwerkvoorschriften dienen echter zodanig het waterkwaliteitsbelang dat 
Waterschap Zuiderzeeland het noodzakelijk acht deze tijdelijke maatwerk-voorschriften 
om te zetten in maatwerkvoorschriften voor onbepaalde tijd. 
Directe lozingen
Voor de directe lozingen is het Waterschap Zuiderzeeland het bevoegd gezag.
Het Waterschap heeft de maatwerkvoorschriften met betrekking tot de directe lozing bij 
besluit van 16 december 2015 op grond van het Activiteitenbesluit ambtshalve 
vastgesteld voor onbepaalde tijd (besluit met kenmerk PPAWP-L/458310).

Indirecte lozingen
De tijdelijke maatwerkvoorschriften uit de watervergunning voor de indirecte lozing van 
verontreinigd hemelwater van terreinverharding rondom het overslagstation in de 
vuilwaterriolering vallen onder het bevoegd gezag van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Flevoland. Het Waterschap Zuiderzeeland heeft Gedeputeerde staten 
geadviseerd om deze tijdelijke maatwerkvoorschriften 4 en 5 eveneens voor onbepaalde 
tijd vast te stellen. 

Met dit besluit wordt het advies van Waterschap Zuiderzeeland gevolgd.
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3. Maatwerkvoorschriften

3.1 Hemelwater van terreinverharding rondom overslagstation

3.1.1 De maatwerkvoorschriften in dit besluit hebben betrekking op: verontreinigd 
hemelwater van terreinverharding rondom het overslagstation (oppervlak ca. 
4.500 m²), dat in de gemeentelijke vuilwaterriolering zal worden geloosd.

3.1.2 Op het verharde terrein rondom het overslagstation dient een verbeterd 
gescheiden rioolstelsel te zijn aangelegd die voldoet aan de uitgangspunten 
genoemd in voorschrift 3.1.3.

3.1.3 Onder een verbeterd gescheiden rioolstelsel wordt verstaan een rioolstelsel met 
een berging van 4 mm in het hemelwaterriool van het verharde terrein en een 
pompovercapaciteit van 0,3 mm per uur naar de gemeentelijke vuilwaterriolering. 
De overstort(en) vanuit het verbeterd gescheiden rioolstelsel dien(t)(en) plaats te 
vinden in het oppervlaktewater.

3.1.4 De vergunninghoudster dient, alvorens tot aanpassing dan wel uitvoering van het 
verbeterd gescheiden rioolstelsel wordt overgegaan, een rioleringstekening aan 
het bevoegd gezag te overleggen, waarop is aangegeven dat de 
bergingscapaciteit en de pompovercapaciteit van het hemelwaterriool naar het 
vuilwaterriool overeenkomt met de uitgangspunten genoemd in voorschrift 3.1.3.

3.1.5 De uitvoering van het verbeterd gescheiden rioolstelsel behoeft de goedkeuring 
van het bevoegd gezag.
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3.2 Goodhousekeeping

3.2.1 Morsingen dan wel lekverliezen van vloeistoffen (bijvoorbeeld motoroliën, 
koelvloeistof, accuzuur) op het verharde terreinoppervlak rondom het 
overslagstation dienen te worden voorkomen en (zoveel mogelijk) zonder water 
(op een droge wijze) te worden verwijderd.

3.2.2 De verwijderde vloeistoffen (bijvoorbeeld motoroliën, koelvloeistof, accuzuur) 
mogen niet in de bedrijfsriolering en/of gemeentelijke riolering worden geloosd.

3.2.3 Het verharde terreinoppervlak rondom het overslagstation dient veegschoon 
gehouden te worden en dient periodiek (op een droge wijze) gereinigd te worden, 
bijvoorbeeld met een veegwagen.

3.2.4 (Afval-)stoffen die gemorst worden buiten de containers dienen direct na 
beëindiging van de werkzaamheden te worden opgeruimd.

3.2.5 De voorschriften met betrekking tot goodhousekeeping zijn vastgelegd in interne 
werkinstructies en zijn overgelegd aan het bevoegd gezag.

3.2.6 De in voorschrift 3.2.5 bedoelde interne werkinstructies en eventueel aanwezige 
voorzieningen dienen door of vanwege vergunninghoudster zo vaak als dit in 
verband met gewijzigde werkzaamheden nodig is te worden aangepast en/of 
uitgebreid. De aanpassingen en/of uitbreidingen van de interne werkinstructies 
dienen, binnen twee maanden na wijziging, te worden overgelegd aan de het 
bevoegd gezag.


