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WABO 

BESLUIT 

Onderwerp
Orgaworld heeft op 18 november 2015 een aanvraag ingediend om een proef te mogen 
uitvoeren. Het betreft het gedurende 2 jaar plaatsen en gebruiken van een zuiveringsunit 
voor percolaatwater, waarbij PolyHydroxyAlkanoaten worden geproduceerd als grondstof 
voor bioplastics. De aanvraag gaat over Karperweg 20 te Lelystad. 

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft op 28 december 2015 besloten 
in te stemmen met deze proef (besluit met kenmerk 35162/HZ_WABO-38063).

In de nu ingediende aanvraag van Orgaworld B.V. wordt verzocht de proefneming te 
mogen verlengen voor een periode van nogmaals 2 jaar. De reden voor dit verzoek is dat 
de proef vertraging heeft opgelopen doordat de benodigde onderdelen om de proef te 
laten slagen te laat zijn geleverd.

Besluit
Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland besluit het volgende:
De geldigheidsduur van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘gebruik van gronden 
of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan’ (tijdelijk afwijken bestemmingsplan)  
en de proefneming voor het produceren van grondstoffen voor bioplastics met kenmerk 
35162/HZ_WABO-38063 te verlengen met een periode van twee jaar tot uiterlijk 31 
december 2019.

Datum: 20-12-2017

Ondertekening

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

Mevr. F.M. Plat
Wnd. Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
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Afschriften:
Een exemplaar van deze beschikking wordt verzonden aan:
• Gemeente Lelystad

Postbus 91
8200  AB  Lelystad

• Waterschap Zuiderzeeland 
Postbus 229
8200 AE  Lelystad 

Procedure informatie  

Bezwaar en voorlopige voorziening

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit 
bezwaar aantekenen. Dat kan door binnen zes weken na de datum van bekendmaking 
van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
Postbus 55, 8200 AB Lelystad.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende vermeld worden:

 de naam en het adres van de indiener;
 de datum van het bezwaarschrift (dagtekening);
 een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
 de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt;
 een handtekening.

Wanneer iemand een bezwaarschrift heeft ingediend, kan hij daarnaast de 
Voorzieningenrechter van Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 
16005, 3500 DA Utrecht vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de 
onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Het 
indienen van een bezwaarschrift schorst namelijk niet automatisch de geldigheid van het 
besluit. Aan de indiening van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten 
verbonden. Nadere informatie over de behandeling van bezwaarschriften kan worden 
verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, telefoon (088) 6 333 
000.

Beschikking in werking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending of uitreiking 
aan de aanvrager. 
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Overwegingen 

Omgevingsvergunning van 28 december 2015
Op 28 december 2015 is een omgevingsvergunning verleend aan Orgaworld B.V. met 
betrekking tot de productie van grondstoffen voor bioplastics. Deze 
omgevingsvergunning ziet op de volgende activiteiten volgens de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht:

- Het bouwen van een bouwwerk, artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo;
- Het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan,

artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo;
- Het  milieuneutraal veranderen van een inrichting, artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo.

Activiteit milieu
De omgevingsvergunning voor de activiteit ‘milieuneutrale verandering’ wordt op grond 
van artikel 2.23 van de Wabo verleend voor 2 jaar. 

Er vinden geen veranderingen plaats ten aanzien van de aard en inhoud van de 
proefneming met het huidige verzoek van Orgaworld B.V. tot verlenging van het besluit 
van 28 december 2015 voor een periode van twee jaar

Activiteit afwijken bestemmingsplan (tijdelijk)
De omgevingsvergunning voor de activiteit ‘gebruik van gronden en bouwwerken in strijd 
met het bestemmingsplan’ is op basis van artikel 4 lid 11 van bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht wél een omgevingsvergunning verleend voor een tijdelijke periode, te 
weten twee jaar. Daarom wordt met onderhavig besluit de omgevingsvergunning van 28 
december 2015 voor deze activiteit verlengd met een periode van twee jaar, te weten tot 
uiterlijk 31 december 2019.

De gemeente Lelystad heeft in de beschikking met kenmerk:  35162/HZ_WABO-38063 
het volgende aangegeven:
“Dat hoewel er sprake is van een strijdigheid met het bestemmingsplan de 
omgevingsvergunning toch kan worden verleend omdat er sprake is van een tijdelijke 
afwijking van het bestemmingsplan van maximaal 2 jaar”.
De gemeente Lelystad heeft aangegeven dat de huidige verlenging met nogmaals een 
periode van 2 jaar nog steeds past binnen het tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan.

Met onderhavig besluit blijft de omgevingsvergunning van 28 december 2015 in stand.


