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BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Onderwerp
Op 14 mei 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het
milieuneutraal veranderen van de inrichting Recco Non-Ferro Metals BV aan de
Montageweg 2 te Emmeloord. Het betreft het toevoegen van de euralcode 19 12 12,
betreffende de inname van overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels
van materialen) van mechanische afvalverwerking. Het betreft materiaal dat ook primair
uit een verbrandingsproces komt, maar dat daarna nog een bewerking heeft ondergaan
om te komen tot een metaalconcentraat. De aanvraag is geregistreerd onder olo nummer
3669243.
Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu) en
artikel 3.10, derde lid (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
Besluit
Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1
en artikel 2.14, vierde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, besluit ik:
aan Recco Non-Ferro Metals BV de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal
veranderen van de inrichting te verlenen;
dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
de aanvraag met olo-nummer 3669243, d.d. 14 mei 2018;
Niet-technische omschrijving recco 2018, d.d. 14 mei 2018.
aan deze vergunning het voorschrift te verbinden dat is opgenomen in de bijlage
voorschrift.
Ondertekening en verzending
Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

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

Datum: 25-5-2018
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Afschriften:
-

FMA-Nillesen Ecu 37, 8305 BA EMMELOORD;
Waterschap Zuiderzeeland;
Landelijk meldpunt afvalstoffen.
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Procedure informatie
De bekendmaking van dit besluit gebeurt door toezending van de vergunning naar de
aanvrager. De dag na de verzenddatum treedt de vergunning in werking. Daarnaast
wordt het besluit gepubliceerd in de Flevopost.
Rechtsmiddelen bezwaar
Zowel u als belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen 6 weken na genoemde verzenddatum tegen deze vergunning bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit
u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Postbus 55, 8200 AB te Lelystad.
Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand
bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Midden-Nederland vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de
onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt.
Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden.
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1

Gegevens aanvrager

Op 14 mei 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal
veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Recco Non-Ferro Metals BV, Montageweg
2 te Emmeloord.

2

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven. Het betreft
het toevoegen van de euralcode 19 12 12, betreffende overig, niet onder 19 12 11
vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking. Een
korte beschrijving is opgenomen in de niet-technische omschrijving recco 2018 van de
aanvraag om vergunning.

3

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting is eerder onderstaande vergunning verleend:
Soort
vergunning
Oprichting

4

Bevoegd gezag

Kenmerk

Datum

Inhoud

Gedeputeerde
Staten

140627/MvSC/kbe-003

30 juni 2014

Gehele
inrichting

Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van
de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten
van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 en 28.5 van het
Bor. Tevens wordt de activiteit genoemd onder categorie 5.3 b onder iii (behandeling van
slakken en as) met een capaciteit van 75 ton per dag of meer als bedoeld in de Richtlijn
industriële emissie (RIE). Het betreft dus een inrichting waartoe een IPPC-installatie
behoort.

5

Volledigheid aanvraag en procedure

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
- de aanvraag met olo-nummer 3669243, d.d. 14 mei 2018;
- Niet-technische omschrijving recco 2018, d.d. 14 mei 2018.
Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat
voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de
fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven
in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop is van de aanvraag conform artikel 3.8 Wabo
kennis gegeven in de plaatselijke krant.
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1

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.

2

Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens wordt
geconcludeerd dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:
Het toevoegen van euralcode 19 12 12 betreffende materiaal dat ook primair uit een
verbrandingsproces komt, maar dat daarna nog een bewerking heeft ondergaan om
te komen tot een metaalconcentraat niet zal leiden tot andere of grotere nadelige
gevolgen voor het milieu;
de werkzaamheden niet veranderen waardoor de vervoersbewegingen niet
veranderen;
tijdens de werkzaamheden geen extra emissies zullen plaatsvinden.
er geen uitbreiding van capaciteit plaatsvindt.
De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige
milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

3

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.

4

Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De
reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet wordt
vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).
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5

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de
inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
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VOORSCHRIFT
Voorschrift 2.4.1. uit de vergunning van 30 juni 2014 met kenmerk 140627/MvSC/kbe003 wordt als volgt gewijzigd:
In de inrichting mogen maximaal 26.000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per
kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen
worden opgeslagen dan 26.000 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima
zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.
Gebruikelijke benaming
afvalstof
AVI-bodemas
(non-ferrometaalslak)

Montageweg 2, Emmeloord

Euralcode

Max. opslag (ton)

19 12 03 en 19 12 12

26.000
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