
 
Beschikking van Gedeputeerde Staten van Flevoland voor 
het wijzigen van het besluit van 21 december 2015, met 

registratienummer 15566/HZ_WABO-26044 (herstelbesluit 
omgevingsvergunning voor de inrichting van Afvalzorg 

Deponie voor het veranderen van de 
afvalverwerkingsinrichting aan de Zeeasterweg 42 in 

Lelystad).
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Kenmerk aanvraag:  OLO nummer 1683121

Aanvrager: Afvalzorg Deponie B.V.

Adres: Zeeasterweg 42 Lelystad

Onderwerp: verplaatsen baggerdepots en bouwen en in werking hebben van 
een stortgasfakkel in compartiment A.

Datum:  22 mei 2015
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1. Inleiding

Bij besluit van 21 december 2015, met registratienummer 15566/HZ_WABO-
26044, is vergunning verleend op grond van de Wet milieubeheer en op grond 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een verandering van een 
vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor de afvalbewerkingsinrichting 
gelegen aan de Zeeasterweg 42 te Lelystad. Deze inrichting, die ook een 
stortplaats bevat, is eigendom van Afvalzorg Deponie B.V. De vergunning heeft 
betrekking op het verplaatsen van een baggerdepot en het plaatsen en in 
gebruik hebben van een stortgasfakkel in compartiment A.

Tegen dit besluit is beroep aangetekend door omwonenden.

Bij tussenuitspraak van 26 april 2017, met zaaknummers UTR 16/876-T en 
16/5588-T, heeft de Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat een nieuw of 
aanvullend besluit dient te worden genomen met betrekking tot de vergunning 
voor de fakkelinstallatie voor wat betreft de activiteit milieu. De rechtbank heeft 
Gedeputeerde Staten in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken na 
verzending van deze uitspraak de door de rechtbank geconstateerde gebreken te 
herstellen. Met onderhavig herstelbesluit wordt hieraan invulling gegeven.

In het nu opgestelde herstelbesluit is geregeld dat in punt 1 van het besluit van 
21 december 201uitdrukkelijk is opgenomen dat de vergunning tevens ziet op 
het in gebruik hebben (milieu) van een fakkelinstallatie in compartiment A. In de 
overwegingen behorende bij dit herstelbesluit wordt aangegeven waarom de 
aangevraagde fakkelinstallatie in aanmerking komt voor een vergunning voor de 
activiteit milieu.
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BESLUIT

Gelet op de tussenuitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 26 april 
2017, zaaknummers UTR 16/876-T en 16/5588-T, besluit ik om mijn besluit van 
21 december 2015 met kenmerk 15566/HZ_WABO-26044, als volgt te wijzigen: 
Onderdeel 1 van dit besluit wordt vervangen door:
1. Aan Afvalzorg Deponie B.V. de gevraagde omgevingsvergunning ex artikel
2.1. eerste lid, onder a en e, Wabo, voor het veranderen van haar 
omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze 
vergunning wordt verleend voor haar inrichting gelegen aan de Zeeasterweg 42 
te Lelystad en heeft betrekking op het verplaatsen van baggerdepots van 
stortheuvel 4 naar compartiment B en het bouwen en in gebruik hebben van een 
fakkelinstallatie in compartiment A.

Lelystad, 22-5-2017

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

ing. 
Teamleider Vergunningen
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Overwegingen milieu

Gebrek
In de tussenuitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 26 april 2017, 
met zaaknummers UTR 16/876-T en 16/5588-T, heeft de rechtbank geoordeeld 
dat in het oorspronkelijke besluit onvoldoende onderzoek is gedaan naar de 
vraag of de fakkelinstallatie voor wat betreft de activiteit milieu op de nieuwe 
locatie kan worden toegestaan. De rechtbank heeft ook geoordeeld dat in het 
oorspronkelijke besluit niet expliciet is beslist op de vraag of de aangevraagde 
fakkelinstallatie al dan niet in aanmerking komt voor een vergunning voor de 
activiteit milieu. 

In het nu opgestelde herstelbesluit is geregeld dat in punt 1 van het besluit van 
21 december 2015 uitdrukkelijk is opgenomen dat de vergunning tevens ziet op 
het in gebruik hebben (milieu) van een fakkelinstallatie in compartiment A.
Hierna wordt een nadere onderbouwing gegeven waarom de fakkelinstallatie 
voor wat betreft de activiteit milieu op de nieuwe locatie (compartiment A) kan 
worden toegestaan.

Nadere onderbouwing
In de aanvraag voor het oorspronkelijke besluit van 21 december 2015 is 
opgenomen de verplaatsing van de fakkelinstallatie. In de aanvraag bij de 
projectomschrijving onder punt 2 is gesteld dat de aanvraag betrekking heeft op 
een bouwvergunning voor de stortgasfakkelinstallatie. In de aanvraag is echter 
vervolgens onder het onderdeel ‘Milieuneutraal veranderen  (voormalige 8.19 
melding)’ ook de verplaatsing van de gasfakkel opgenomen. In de toelichting bij 
de aanvraag (‘Bijlage 1, Toelichting aanvraag Zeeasterweg voor 1. Wijziging 
verplaatsen baggerspeciedepots en 2. Bouw gasfakkelinstallatie’) is aangegeven 
dat de fakkel voldoet aan de NeR.

Toets beste beschikbare technieken
Het ontwerp van de installatie voldoet aan de eisen van de vergunning. De eisen 
van de vergunning voldoen nog steeds aan de eis van beste beschikbare 
technieken. De verplaatsing van de fakkel heeft daar geen effect op. In de 
overwegingen onderdeel milieu bij het oorspronkelijke besluit van 21 december 
2015 is hierop nader ingegaan onder het kopje ‘Lucht’ en vervolgens 
‘Fakkelinstallatie’. 
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Toets geur
Een correct werkende gasfakkel voor de verbranding van stortgas veroorzaakt 
geen stankoverlast. Zonder de gasfakkel zou stortgas vrij in de lucht geëmitteerd 
kunnen worden. Dit is niet wenselijk.

Een correct werkende gasfakkel vormt geen geur bron van enige betekenis. In de 
geurmodellering voor de inrichting is de stortgasfakkel daarom niet als geurbron 
opgenomen. Bij het opstellen van de geurnorm in de oprichtingsvergunning is 
het plaatsen van een stortgasfakkel dan ook niet van invloed geweest.

De verplaatsing van de gasfakkel heeft geen effect op geur.

Toets geluid
De vergunde stortgasgasfakkel heeft geen significante invloed op de 
geluidsimmissie op de in de vergunning gestelde meetpunten. De berekende 
geluidimmissie op het beoordelingspunt bij Zeeasterweg 33 bedraagt slechts 
12,8 dB(A). Op het punt bij Zeeasterweg 30 bedraagt de geluidsimmissie 10,6 
dB(A). (Bron: het geluidsrapport van 6 juli 2010 van Caubergh-Huijgen dat is 
opgesteld in verband met het besluit van 15 mei 2012 tot wijziging van de 
vergunning voor de inrichting).
Ter plaatse van punten Natuurpark en woonwijk Zuiderveld is praktisch geen 
geluidimmissie te verwachten: de berekende bijdrage bedraagt er respectievelijk 
2,6 dB(A) en 7,1 dB(A). (Bron: bijlage 5 bij het rapport van 5 juni 2001 van 
GrontmijVerkeer & Infrastructuur BV, dit rapport met bijlagen is als bijlage 35 
opgenomen in de aanvraag voor de oprichtingsvergunning uit 2002).

De verplaatsing van de stortgasfakkel leidt tot een grotere afstand tot de 
meetpunten aan de Zeeasterweg. De afstand tot het meetpunt aan de 
Zeeasterweg 33 bedraagt in de vergunde situatie circa 700 meter en wordt circa 
1000 meter. 

De bronhoogte van de stortgasfakkel in het geluidsrapport is gesteld op 4 meter. 
De in de aanvraag voor het besluit van 21 december 2015 opgenomen beoogde 
bronhoogte van de stortgasfakkel bedraagt 7,3 meter. Dit leidt niet tot een 
toename van de geluidsbelasting op de beoordelingspunten omdat er in de 
vergunde situatie en in de beoogde situatie geen afscherming tussen de 
geluidsbron en de in de vergunning opgenomen meetpunten aanwezig is. 

Met een verplaatsing van de stortgasfakkel wordt nog steeds voldaan aan de in 
de vergunning opgenomen geluidsnormen.

Geconcludeerd wordt dat de verplaatsing van de stortgasfakkel naar 
compartiment A milieuneutraal is en geen aanleiding geeft tot wijziging van de 
aan de vergunning verbonden voorschriften.


