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BESLUIT 

1. Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 19 oktober 2017 van Van Peperzeel B.V. 
een aanvraag voor een milieuneutrale omgevingsvergunning voor het veranderen van de 
inrichting ontvangen. De aanvraag is ingediend voor Van Peperzeel B.V., gelegen op de 
James Wattlaan 6, door gemachtigde FMA-Nilissen. Het betreft een verzoek voor een 
pilot voor het ontladen van 1 tot 10 Li-ion (lithium-ion) accu’s per dag.

2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning
De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

 Aanvraag Van Peperzeel;
 Niet technische omschrijving_pdf;
 Uitleg Lithium ion_pdf;
 Peperzeel beganegrond_pdf

3. Besluit
Ik besluit, gelet op de artikelen 2.14, vijfde lid, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna te noemen “Wabo”):

I De aangevraagde omgevingsvergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e van de 
Wabo te verlenen;

II De aanvraag met hierboven onder punt 2 aangegeven bijlagen maken onderdeel 
uit van de vergunning.

Datum: 4-12-2017

Ondertekening
Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

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

De bekendmaking van dit besluit gebeurt door toezending van de vergunning naar de 
aanvrager en door publicatie in de regionale krant. De dag na de verzenddatum treedt de 
vergunning in werking. Belanghebbende 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 het collega van Gedeputeerde Staten van 
Flevoland, Postbus 55, 8200 AB in 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 een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, ov.v. 
voorlopige voorziningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 
(griffierecht) verbonden.
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1 Procedurele Overwegingen 

1.1 Gegevens aanvrager

Op 19 oktober 2017 heeft Gedeputeerde Staten van Flevoland een aanvraag 
ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting 
als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is afkomstig van FMA-Nillessen, Ecu 37 in 
Emmeloord. De aanvraag heeft betrekking op van Peperzeel B.V, gelegen aan de 
James Wattlaan 6 in Lelystad.

1.2 Aangevraagde wijziging

De aangevraagde wijziging betreft een pilot met het ontladen van Li-ion (lithium-ion) 
accu’s.

1.3 Vergunde situatie

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen waarin het aspect milieu is opgenomen, 
verleend:

- Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer, beschikking met kenmerk 499459 van
Gedeputeerde Staten van Flevoland d.d. 9 februari 2007;

- Veranderingsvergunning Wet milieubeheer, beschikking Gedeputeerde Staten van
Flevoland nummer 1037342 d.d. 20 september 2010;

- Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering, beschikking d.d. 6 maart 2014
van burgemeesters en wethouders van Lelystad;

- Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering, beschikking d.d. 29 april 2015
van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

1.4 Projectbeschrijving

De kernactiviteiten van Van Peperzeel is de op- en overslag van gebruikte non-ferro 
metalen, accu’s en batterijen evenals het uitsorteren van ingezamelde afgedankte 
consumentenbatterijen. De afvalstoffen worden, afgezien van het uitsorteren van 
batterijen, niet bewerkt maar alleen op- en overgeslagen voor verwerking elders.

De activiteiten vallen onder categorie 28.4 lid a.5 en lid b.2 van het Besluit 
omgevingsrecht (verder: Bor). De opslagcapaciteiten zijn groter dan genoemd in 
categorie 28.10 onder 10 en 19. Dat betekent dat de activiteiten van Van Peperzeel 
vergunningplichtig zijn.
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Veel van de opgeslagen afvalstoffen zijn gevaarlijke afvalstoffen. De totale hoeveelheid 
opgeslagen gevaarlijke afvalstoffen bedraagt, op grond van het bij de aanvraag 
genoemde overzicht, maximaal circa 575 ton. Daarmee wordt de grens van 50 ton als 
genoemde in categorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese Richtlijn industriële emissies 
(RIE, richtlijn 2010/75/eu) ruimschoots overschreden. Dat betekent dat de op- en 
overslag bij Van Peperzeel een IPPC-installatie is als bedoeld in de Wabo.

1.5 Bevoegd gezag

Uitgangspunt van de Wabo, zoals vastgelegd in artikel 2.4, is dat burgemeester en 
wethouders bevoegd zijn om te beslissen op aanvragen voor omgevingsvergunningen. In 
categorie 28.4 van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor is aangegeven dat 
Gedeputeerde Staten bevoegd zijn, met als voorbehoud dat dit alleen geldt als er sprake 
is van een IPPC-installatie. Aangezien er bij Van Peperzeel sprake is van een IPPC-
installatie zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland bevoegd om te beslissen op deze 
aanvraag.

1.6 Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat 
voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op 
de fysieke leefomgeving. Ook kan op basis van de aanvraag adequaat worden beoordeeld 
of de aangevraagde verandering past binnen de vergunde milieubelasting. De aanvraag 
is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

1.7 Procedure (regulier) 

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

1.8 Algemene regels activiteitenbesluit

Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het 
activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden 
binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn er veel inrichtingen niet meer 
vergunningplichting voor het onderdeel milieu. Vanaf 2008 zijn daar steeds meer 
inrichtingen aan toegevoegd. Alleen type C-inrichtingen blijven vergunningplichtig op 
grond van de Wabo. Sinds 1 januari 2013 worden ook de inrichtingen met een IPPC-
installatie aangemerkt als type C-inrichting.

In bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een 
vergunningplicht geldt. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het 
Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het 
Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking 
hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De inrichting is 
vergunningplichtig op basis van categorieën 2.1 lid 2 van het Bor. De aangevraagd 
milieuneutrale verandering valt niet onder het Activiteitenbesluit.
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2 Inhoudelijke overwegingen

2.1 Toetsing milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of het veranderen van de werking van 
een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e van de Wabo. De 
veranderingen leiden volgens de aanvraag alleen tot milieuneutrale effecten als bedoeld 
in 
artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

Toetsing
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 verandering:

- 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;

- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

2.2 Toetsing gevolgen milieu

Van Peperzeel gaat een pilot uitvoeren met betrekking tot het ontladen van Li-ion 
(lithium-ion) accu’s. Het betreft een pilot tot het moment dat de vergunning is 
aangevraagd en verleend ten behoeve van het op grotere schaal ontladen van Li-ion 
(lithium-ion) accu’s. Hiervoor is reeds een Mer-notitie ingediend.

Het ontladen van Li-ion (lithium-ion) accu’s betreft het omgekeerde procedé in 
vergelijking met het opladen van batterijen en accu’s. Het ontladen vindt plaats in een 20 
foot. 60 minuten brandwerende container. De container is voorzien van een Fire Pro 
Protectionsysteem. In de container vindt geen opslag van accu’s plaats.

Li-ion (lithium-ion) accu’s worden ontladen, energie wordt opgevangen in een 
zogenaamde powerwall en die kan weer energie leveren aan (eigen) auto’s en (eigen) 
heftrucks. Het gaat dus om een recycling van elektriciteit. De lege Li-ion (lithium-ion) 
accu’s gaan of retour naar de leverancier of naar een verwerker. Het betreft een “droog” 
proces waardoor kans op bodemverontreiniging niet aanwezig is.

De pilot omvat het ontladen van 1 tot 10 Li-ion (lithium-ion) accu’s per dag. 

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er niet sprake is van 
andere/grotere milieugevolgen dan is reeds vergund.
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2.3 Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in 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.

2.4 Milieueffectrapportage

De aangevraagd activiteiten hebben geen betrekking op activiteiten die Mer-plichtig zijn. 
De opgeslagen hoeveelheden afvalstoffen, waarop het Mer-besluit van toepassing is, 
veranderen niet. Er vinden alleen extra activiteiten (pilot) plaats binnen de vergunde 
hoeveelheid afvalstoffen. De pilot omvat het ontladen van 1 tot 10 Li-ion (lithium-ion) 
accu’s per dag. 

2.5 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de 
inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.


