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Besluit
Onderwerp
Het college van gedeputeerde staten van Flevoland heeft op 14 augustus 2018 van
Hoogweg Luttelgeest B.V., Nieuwlandseweg 9 in Luttelgeest een aanvraag voor een
omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen ontvangen. Het betreft het plaatsen van
vier drums van 200 liter met waterstofperoxide voor het reinigen van de
watergeefleidingen. De aanvraag heeft betrekking op glastuinbouwbedrijf Hoogweg
Luttelgeest B.V., Nieuwlandseweg 9 in Luttelgeest.
Besluit
Het college van gedeputeerde staten van Flevoland besluit de omgevingsvergunning
milieuneutraal veranderen voor locatie Nieuwlandseweg 9 in Luttelgeest te verlenen. Dit
is op basis van artikel 2.1, lid 1 onder e, artikel 3.10 lid 3 en artikel 2.14, lid 5 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
De volgende documenten zijn onderdeel van het besluit:
- 814-AR-VGN-Milieuvergunning-01_-_006 tekening opstelling waterstofperoxide vaten;
- aanvraagformulier met olo-aanvraagnummer 3849717.
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Ondertekening en verzending
Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,

mr. drs. P.M.R. Schuurmans
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: vrijdag 5 oktober 2018
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Bezwaar
Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door
belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden
ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het
bezwaarschrift moet verzonden worden aan:
Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres,
datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven
waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als
de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt,
kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder
vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het
verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige
voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.
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Procedurele Overwegingen
Gegevens aanvrager
Op 14 augustus 2018 heeft de provincie Flevoland een aanvraag ontvangen voor een
omgevingsvergunning. Dit is op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). Door AAB NL, Jupiter 240 in Honselersdijk is deze aanvraag ingediend namens
Hoogweg Luttelgeest B.V. De aanvraag heeft betrekking op Hoogweg Luttelgeest B.V.,
Nieuwlandseweg 9 in Luttelgeest.
Vergunde situatie
Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden, zijn de volgende
vergunningen verleend:
Oprichtingsvergunning met kenmerk 943510, d.d. 1 februari 2010;
Milieuneutrale verandering art. 3.10 lid 3 Wabo, met kenmerk 1402033, d.d. 27-092012.
Aangevraagde wijziging
Ten opzichte van de eerder vergunde situatie is de volgende verandering aangevraagd:
Het plaatsen van vier drums van 200 liter met waterstofperoxide aan de Nieuwlandseweg
9 in Luttelgeest.
Deze drums met waterstofperoxide worden gebruikt voor het reinigen van waterleidingen
voor gietwater en zijn rechtstreeks aangesloten op de installatie. Dit reinigingssysteem
komt in de plaats van het gebruik van milieubelastend chloor. Waterstofperoxide wordt
afgebroken en komt ten goede aan de planten.
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Procedure
De procedure om tot dit besluit te komen staat in paragraaf 3.2 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is
getoetst aan artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De
aanvraag is ook getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.
Projectbeschrijving
In bijlage I van het Besluit omgevingsrecht zijn categorieën van inrichtingen
aangewezen, die binnen de werkingssfeer van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht vallen.
De ingediende aanvraag heeft betrekking op een inrichting die is aangewezen in de
categorieën 1.3 en 10 uit bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht. In deze
categorieën zijn respectievelijk de volgende activiteiten genoemd:
1.3.a: Inrichtingen waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig
zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer;
1.3.b: Voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50MW of
meer;
10: Inrichtingen waar gewasbeschermingsmiddelen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet
gewasbeschermingsmiddelen, worden vervaardigd, bewerkt, opgeslagen of
overgeslagen met een capaciteit van meer dan 10 kg.
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 veel inrichtingen
niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu. Vanaf 2008 zijn daar steeds
meer inrichtingen aan toegevoegd. Alleen type C-inrichtingen (inrichtingen die vallen
onder een categorie in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht) blijven
vergunningplichtig op grond van de Wabo.
Naast de regels gesteld in deze en de reeds verleende beschikkingen dient de inrichting,
voor zover van toepassing, ook te voldoen aan de algemene regels van de hoofdstukken
2 en 3 van het Activiteitenbesluit. Deze algemene regels vervangen de voorschriften van
deze activiteiten in de reeds verleende beschikkingen.
Omdat binnen de inrichting voorheen de leidingen met chloor ontsmet werden en nu met
behulp van waterstofperoxide, betreft dit geen activiteit die betrekking heeft op
hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Daarom is een milieuneutrale verandering
noodzakelijk voor de Wabo.
Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten is bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of
(gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van:
• de bovenstaande projectbeschrijving;
• artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met artikel 3.3 van het Bor. Hieruit blijkt dat
de onderneming is aangemerkt als IPPC bedrijf, waardoor de provincie Flevoland
bevoegd gezag is.
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Ontvankelijkheid
De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
- 814-AR-VGN-Milieuvergunning-01_-_006 tekening opstelling waterstofperoxide vaten;
- aanvraagformulier met olo-aanvraagnummer 3849717.
In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht en in de
Regeling omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een
ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning.
Op basis van de Regeling omgevingsrecht is de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid.
De aanvraag bevat voldoende informatie om de gevolgen van de activiteit op de fysieke
leefomgeving goed te kunnen beoordelen. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in
behandeling genomen.
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Inhoudelijke overwegingen
Toetsing voorwaarden Wabo
De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de
werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en
onder e van de Wabo. 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 realisering van de met deze
aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen
de inrichting:




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; en
niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
Toetsing gevolgen milieu
Binnen de inrichting werd tot voor kort gewerkt met chloor als reinigingsmiddel voor het
reinigen en ontsmetten van leidingen voor gietwater van de geteelde planten. Omdat
waterstofperoxide dezelfde resultaten levert is ervoor gekozen met deze stof het
leidingensysteem te ontsmetten en te reinigen. Het grote voordeel is dat
waterstofperoxide gebruikt kan worden tijdens de teelt van de paprika’s. Dat is door
middel van het ontsmetten met chloor niet mogelijk. De ontsmetting met chloor moet
plaatsvinden tussen de teeltrondes. De reactie van het waterstofperoxide met water is
zodanig dat het ervoor zorgt dat de ontsmetting van het gietwater en leidingen
plaatsvindt.
Het water wordt met lage concentratie, snel afbreekbaar waterstofperoxide behandeld.
De peroxide (H2O2) die wordt gebruikt is een standaard toegelaten peroxide 35%
formulering (valt onder de PGS15). In de nieuwe situatie is sprake van
gebruikshoeveelheden in de vorm van vier drums van 200 liter. Speciale opslag
voorziening is hiervoor niet aan de orde, omdat de drums zijn aangesloten aan de
installatie. Zij behoren dus toe aan de procesinstallatie.
De maximale concentratie die verwacht wordt om toe te passen is 0,1% van
geformuleerd product.
Waterstofperoxide is een alom veel gebruikt product voor kortstondig en milieuveilig
ontsmetten van waterleidingen etc. Na toepassing verdwijnt H2O2 al snel in de vorm van
H2O en O2.
Door circulatie en UV zal de H2O2 concentratie ook snel afnemen tot 0 waarden.
Het is te verwachten dat in de leidingen de concentratie al ver onder de 0,1 % zal zijn
teruggelopen naar zelfs nagenoeg 0.
Lozingen vinden niet plaats omdat het water terecht komt bij de planten.
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Overige risico’s:
De drums met waterstofperoxide worden geplaatst op lekbakken die weer zijn geplaatst
op een vloeistofdichte vloer. Hierdoor zijn er geringe risico’s op verontreiniging van de
bodem of omgeving. Daarnaast wordt niet meer gebruik gemaakt van chloor als
ontsmettingsmiddel dat meer milieubelasting oplevert.
De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige
milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Toetsing geen andere inrichting
Op basis van de in de 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. In de vergunde situatie zijn reeds voorschriften opgenomen
die betrekking hebben op reiniging van de leidingen.

Toetsing milieueffectrapportage
Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De
reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn
vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de
inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Aan dit besluit
zijn geen voorschriften verbonden.
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