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BESLUIT GOEDKEURING RAPPORTAGE en WIJZIGING
VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING

Inleiding
Farm Dairy heeft op grond van de voorschriften van de Wabo-vergunning voor het
onderdeel milieu (HZ_WABO-52268) gerapporteerd over de mogelijkheid om de
melkontvangst af te koppelen van het vuilwaterriool. Deze rapportage behoeft
goedkeuring van Gedeputeerde staten.
Wanneer de melkontvangst niet wordt losgekoppeld, is het nodig de voorschriften over
deze melkontvangst in te trekken.
Ontwerpbesluit
A. Op grond van de informatie en motivatie beschreven in de brief gedateerd 29 januari
2018 keur ik de rapportage op grond van voorschrift3.5.19 goed, wat inhoudt dat er
geen loskoppeling hoeft plaats te vinden van de melkontvangst van het vuilwaterriool.
B. Op de grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heb ik het voornemen
om de voorschriften 3.5.19 tot en met 3.5.24 van de omgevingsvergunning
HZ_WABO-52268, verleend op 31 augustus 2017, in te trekken.

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

Afschrift verzonden aan:




Farm Dairy, de heer Th. Huurnink, Kaapstanderweg 50, 8243 RB Lelystad.
Gemeente Lelystad.
Waterschap Zuiderzeeland.
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Procedure informatie
Zienswijzen
Het ontwerpbesluit en het verzoek met bijbehorende documenten liggen zes weken ter
inzage. Gedurende deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen geven
over het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verzonden aan:
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
De zienswijze moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en
een omschrijving van het ontwerpbesluit. Ook moet een motivatie worden gegeven
waarom een zienswijze wordt ingediend.
Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan via het secretariaat van de OFGV
(telefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak worden gemaakt.
Tegen het definitieve besluit kan alleen beroep worden aangetekend door
belanghebbenden die ook een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend
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OVERWEGINGEN
1.1

Projectbeschrijving

Farm Dairy heeft een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu voor het in
werking hebben van een zuivelfabriek. Deze vergunning is verleend op 31 augustus 2017
en is een zogenaamde revisievergunning.
Hierin zijn voorschriften opgenomen over het mogelijk loskoppelen van het terreindeel,
waar de melkontvangst plaatsvindt, van het vuilwaterriool.
Op 30 januari 2018 heeft Farm Dairy via een e-mail in een bijgevoegde brief
gerapporteerd over de mogelijkheid de melkontvangst af te koppelen van het
vuilwaterriool. Het onderzoek vloeit voort uit voorschrift 3.5.19 van de
omgevingsvergunning HZ_WABO-52268.
Deze rapportage behoeft, op grond van dit voorschrift, goedkeuring van het GS.
Wanneer de rapportage wordt goedgekeurd, waarin de conclusie is dat de melkontvangst
in redelijkheid niet kan worden losgekoppeld van de vuilwaterriolering, is het nodig de
voorschriften die hierop betrekking hebben in te trekken.
1.2

Bevoegd gezag en vergunningplicht

Het bevoegde gezag is niet veranderd. G.S. is het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit
volgt uit artikel 2.4 van de Wabo en artikel. 3.3 eerste lid van het Besluit
omgevingsrecht.
1.3

Procedure en zienswijze

De huidige omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide
voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.
In de brief gedateerd 29 januari 2018 heeft de vergunninghouder haar voorkeur
uitgesproken over het intrekken van de voorschriften.
1.4

Overwegingen

In de wabo-vergunning voor het onderdeel milieu zijn voorschriften opgenomen om te
onderzoeken of en hoe een terreindeel kan worden losgekoppeld van lozing op het
vuilwaterriool. Op dit deel van het terrein worden de tankwagens gelost door middel van
het aansluiten van de losslang op het lospunt van de fabriek.
Dit terreindeel is op het vuilwaterriool aangesloten in verband met het mogelijk morsen
van melk. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 8 m2.
Gebleken is dat het loskoppelen van het vuilwaterriool om het terreindeel aan te sluiten
op het regenwaterriool, inclusief het treffen van de nodige voorzieningen, dermate
ingrijpend is, dat dit niet in verhouding staat tot het milieueffect van het verminderen
van de hoeveelheid hemelwater dat valt op 8 m2.
1.5

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid
of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo,
alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, is aan het waterschap
Zuiderzeeland het rapport van Farm Dairy voorgelegd.
Naar aanleiding hiervan heeft het waterschap via een e-mail, ingekomen op 19 februari
2018 te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen het afzien van het loskoppelen.
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1.6

Activiteitenbesluit

Het activiteitenbesluit milieubeheer is niet van toepassing op dit onderdeel van het
bedrijf.
1.7

Conclusie

Nu de briefrapportage op grond van voorschrift 3.5.19 positief is, kunnen de
voorschriften 3.5.19 tot en met 3.5.24 worden ingetrokken.

+++++
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