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1 Besluit

Omgevingsvergunning intrekken

1.1 Aanleiding van de intrekking

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben Oliehandel Klaas de Boer op 16 november

2006 vergunning verleend voor onder andere het op- en overslaan van afvalstoffen op
diverse locaties in Urk voor de duur van 10 jaar. Het kenmerk van deze vergunning is

474820.
Door de inwerkingtreding van de Wabo is de tijdelijke vergunning van rechtswege
omgezet in een vergunning van onbepaalde duur. Van deze vergunning wordt al meer
dan 3 jaar geen gebruik meer gemaakt. Om de vergunning te beëindigen kan deze

ambtshalve worden ingetrokken op grond van artikel 2.33, lid 2, onder a, van de Wabo.

Op de locatie Klifweg 11-13a te Urk vinden nog wel activiteiten plaats. Het betreffen

echter geen vergunningplichtige activiteiten maar activiteiten die vallen onder de

werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het intrekken van de

omgevingsvergunning vormt geen belemmering voor uitvoering van deze activiteiten.

Als gevolg van de intrekking van de omgevingsvergunning wordt de gemeente Urk

bevoegd gezag voor de resterende activiteiten van Oliehandel Klaas de Boer B.V. te Urk.

1.2 Besluit

Gelet op artikel 2.33, lid 2, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
besluit ik:

- De omgevingsvergunning met kenmerk 474820 van 16 november 2006 in te

trekken.

1.3 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als
beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.
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1.4 Ondertekening en verzending

Na ens h t colle e edeputeerde Staten van Flevoland

Mevr. .

Wnd. Di ecteur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 0 8 NOV 2016

afschrift is verzonden aan:
� Burgemeester en wethouders van Urk

Postbus 91
8200 AB LELYSTAD

1.5 Rechtsmiddelen

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken komen ter inzage te
liggen. Dit moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Vanaf het moment dat de
stukken ter inzage liggen, hebben zowel u als derden zes weken de tijd om zienswijzen
tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking in te dienen bij Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Postbus 2341 8203 AH te Lelystad.

BemeplPM)
Dit besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter

inzage (zie voor informatie daarover de kennisgeving waarmee dit besluit is

gepubliceerd) Als u belanghebbende bent kunt u binnen deze termijn tegen dit besluit

schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
U kunt telefonisch een folder aanvragen over de beroepsprocedure via het

telefoonnumrner van Postbus 51 (0800-8051) of via de internetsite www postbus51.n!
U kunt ook diaitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via

htty;ñíoketnchtsp;aake bestumsrglX Daarvoor moet u wel beschikken om een

elektronische handlekening (Dig|D). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden
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2 Procedurele overwegingen

Gegevens verqunninghouder
De omgevingsvergunning staat op naam van Oliehandel Klaas de Boer B.V. gevestigd
aan de Klifweg 11 te Urk.

Huidige verqunningssituatie

In de onderstaande tabel zijn de can de inrichting verstrekte vergunningen weergegeven.
Soort Bevoegd Kenmerk Datum Inhoud
vergunning gezag
Wm GS 474820 9 Hele inrichting omvattende de locaties:
oprichting november Klifweg 11-13A, Urk

2006 Evert Bakkerkade ongenummerd, Urk

Wm 8.19 GS 511943 19 maart Toevoeging tankwagen BB-30-RV,
melding 2007 uitbreiding van de acceptatievoorwaarden met

te accepteren Euralcodes
13 08 99
13 08 02
20 01 33
20 01 21
15 01 10
20 01 27

Wm 8.19 GS 541895 30 mei Vervangen van boot Almere 4 door bilgeboot
melding 2007 (milieuboot) Almere 5 in de haven van Urk
Wm 8.19 GS 770716 12 januari Verplaatsen bilgeboot Almere 5 naar
melding 2009 Amsterdam
Wm 8.19 GS 786122 09 februari Veranderen naam aanduiding Almere 4
melding 2009 bedoeld in de aanvraag van de vergunning

van 9 november 2006 in milieuboot.

De bovenstaande Wm-vergunningen en meldingen zijn afgegeven voor een periode van
10 jaar en gelden tot 9 november 2016. Ingevolgde de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht zijn de bovenstaande vergunningen inmiddels van rechtswege een
omgevingsvergunning van onbepaalde duur.
De voorschriften van de onderliggende milieuvergunningen zijn van overeenkomstige
toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de
aard van de verandering zich daartegen verzet.

Bevoead aezaa

Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4
van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn
genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het
een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5

(Afvalbeheer) van de Richtlijn industriële emissies.
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Procedure (uitgebreid) en zienswijze
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als
beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop is het niet verplicht om van de

aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op
andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een

milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet

voordoet is er geen kennis gegeven van de aanvraag in een dag-, nieuws- of huis-aan-
huisblad.

Bevoegdheid intrekken verqunning
Het bevoegd gezag kan op grond van artikel 2.33, lid 2, onder a ,van de Wabo een

omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien gedurende drie jaar geen
handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.
In het onderhavige geval zijn de vergunningplichtige activiteiten van Oliehandel Klaas de

Boer B.V. in Urk al meer dan 3 jaar geleden gestaakt. Dit blijkt uit gesprekken met de

vergunninghouder en uit registraties van acceptatie en afgifte van afvalstoffen in het

Landelijk meldpunt afvalstoffen.
De resterende kantooractiviteit die gesitueerd is op de Klifweg 11 is niet meer

vergunningplichtig en valt inmiddels al onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit
milieubeheer. Er ontstaat dus geen belemmering voor de huidige bedrijfsvoering van

Oliehandel Klaas de Boer B.V. door de gehele intrekking van de omgevingsvergunning
van Gedeputeerde Staten van 9 november 2006.

Coördinatie met de Waterwet
Er is geen coördinatie met de Waterwet van toepassing omdat er geen Watervergunning
voor de inrichting is verstrekt.

Nazorqverplichtingen
Er is geen aanleiding om nazorgvoorschriften uit de vergunning gedurende een bepaalde

termijn te laten blijven gelden.
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