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Zaaknummer:  HZ_WABO-84059
Het Goed

Randweg 29
8304 AS  Emmeloord

Locatie: 
Randweg 29
8304 AS  Emmeloord

Onderwerp: 
Intrekking omgevingsvergunning acceptatie en bewaren (gevaarlijke) afvalstoffen. 
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1 Besluit

Omgevingsvergunning intrekken

1.1 Aanleiding van de intrekking

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben aan Het Goed op 17 juni 1997 een 
oprichtingsvergunning verleend voor onder andere het op- en overslaan van afvalstoffen 
op de locatie Randweg 29 te Emmeloord. Het kenmerk van deze vergunning is 
MB/97.071107/C.  
Op 15 juni 2015 is door het bedrijf een melding Activiteitenbesluit milieubeheer met 
kenmerk M0840-15069 ingediend en geaccepteerd door de gemeente Noordoostpolder. 
De reden voor indienen is geweest dat de inzameling van klein gevaarlijk afval is 
beëindigd per 1 april 2014. De inzameling van klein gevaarlijk afval vormt wel de basis 
van de huidige vergunning activiteit milieu voor het bedrijf. Het onderhavige besluit 
voorziet in ambtshalve intrekking van deze vergunning op grond van artikel 2.33. lid 2, 
onder a, van de Wabo. 

Op de locatie Randweg 29 te Emmeloord 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 
Noordoostpolder bevoegd gezag voor de resterende activiteiten van Het Goed te 
Emmeloord. 

1.2 Besluit

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

- de omgevingsvergunning met kenmerk MB/97.071107/C.  van 17 juni 1997 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

Ondertekening en verzending

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

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

Besluitdatum: 17-5-2018

Een afschrift is verzonden aan:
 Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder

Postbus 155
8300 AD  EMMELOORD
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1.5 Rechtsmiddelen

Beroep
Tegen de vergunning kan zes weken na de eerste dag start ter inzage beroep worden 
ingesteld door:
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de

ontwerpvergunning;
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te

brengen over de ontwerpvergunning;
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen

zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Midden- 
Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. 
Het indienen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand beroep 
heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-
Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke 
uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat 
hierover een beslissing is genomen.

Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden

Nadere inlichtingen
Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (088-6333000).
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2 Procedurele overwegingen

Gegevens vergunninghouder
De omgevingsvergunning staat op naam van Het Goed gevestigd aan de Randweg 29 te 
Emmeloord.

Huidige vergunningssituatie

In de onderstaande tabel is de aan de inrichting verstrekte vergunning weergegeven.
 Soort 
vergunning

Bevoegd 
gezag

Kenmerk Datum Inhoud

Wm oprichting GS MB/97.071107/C.  17 juni 1997 oprichtingsvergunning

Bevoegd gezag
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.

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 
ambtshalve intrekking 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 vergunning
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 Het Goed te 
Emmeloord 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 kringloopactiviteiten die gesitueerd zijn op de Randweg 29 te Emmeloord 
zijn niet meer vergunningplichtig en vallen inmiddels al onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Er ontstaat dus geen belemmering voor de huidige 
bedrijfsvoering van Het Goed door de gehele intrekking van de omgevingsvergunning 
van Gedeputeerde Staten van 17 juni 1997 met kenmerk: MB/97.071107/C.  
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Coördinatie met de Waterwet
Er is geen coördinatie met de Waterwet van toepassing omdat er geen Watervergunning 
voor de inrichting is verstrekt.

Nazorgverplichtingen
Er is geen aanleiding om nazorgvoorschriften uit de vergunning gedurende een bepaalde 
termijn te laten blijven gelden. 

Zienswijzen
Het ontwerpbesluit heeft van 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018  ter inzage gelegen. 
Tijdens deze periode kon een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. In de 
genoemde periode is geen zienswijze ingediend en kan de beschikking worden verleend.


