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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 
ontwerpbesluit 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 
besluit ik:

- 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

“Dit document is nog geen definitief besluit en is daarom nog niet ondertekend”

Datum: 

Een afschrift is verzonden aan:
 Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder

Postbus 155
8300 AD  EMMELOORD

1.5 Rechtsmiddelen

De ambtshalve intrekking 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. 

Beroep (PM)
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 
telefoonnummer van Postbus 51 (0800-8051) of via de internetsite www.postbus51.nl
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.
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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. 


