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WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Inleiding 
Op 12 september 2019 heeft Afvalzorg Deponie B.V. een aanvraag (OLO nummer 

3044175) voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren (bouwen) en in 

werking hebben van een nieuwe laagcalorische hoogtemperatuurgasfakkel. De fakkel 
dient ter vervanging van de huidige gasfakkel en is voorzien op een andere plaats binnen 

de inrichting. De inrichting is gevestigd aan de Zeeasterweg 42 te Lelystad. Concreet 

wordt gevraagd om een vergunning als bedoeld in art 2.1 lid 1 onder a en e van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De vergunning wordt gevraagd voor de 

duur van 15 jaar. 

Besluit 

Gelet op de aanvraag en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en 
gelet op de artikelen 2.1, lid 1, onderdeel a en e, 2.10 en 2.14 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingswet besluit ik: 
a) de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en in werking heb-

ben van een nieuwe laagcalorische gasfakkel te verlenen;

b) dat de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van deze omgevings-
vergunning:

Aanvraag OLO nummer 3044175
Bijlage_1_Toelichting_aanvraag.pdf 12-09-2019

Bijlage_2_Locatietekening.pdf 12-09-2019

Bijlage_3_Opstelplaats_fakkel.pdf 12-09-2019

Bijlage_4_Bouwtekening_fakkel.pdf 12-09-2019

Bijlage_5_Flowschema_fakkel.pdf 12-09-2019
c) dat de omgevingsvergunning wordt verleend voor de duur van 15 jaar.

d) aan de omgevingsvergunning onderdeel bouwen de in de bijlage 1 bij deze omge-
vingsvergunning opgenomen voorschriften te verbinden.
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Leges 

De verschuldigde legeskosten voor het behandelen van de aanvraag bedragen € 500,-.  
Voor de betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt u binnenkort een gespecificeer-

de rekening. 

Ondertekening 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland 

Namens deze, 

drs. P.H. Stam 
Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Lelystad, 27-11-2019 
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Procedure informatie 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere procedure Wabo). 

Afschriften 

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan: 

- de aanvraagster van de vergunning, zijnde Afvalzorg Deponie BV;

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;

- het waterschap Zuiderzeeland;

- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Bezwaar en voorlopige voorziening 

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 inge-

diend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het be-

zwaarschrift 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, da-

tum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waar-

om 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 voor-

zieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder 

vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het ver-

zoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.  

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffier-

echt) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voor-

ziening is te vinden op www.rechtspraak.nl. 

Beschikking in werking 

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending of uitreiking 

ervan aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift of het indienen van een 

verzoek om een voorlopige voorziening, schorst de werking van de beschikking niet. 

Indien de voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een 

voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, 

wordt de werking van het onderhavige besluit wel geschorst. 
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1 Procedurele overwegingen 

1.1 Procedurele aspecten 

Omschrijving van project 
Afvalzorg deponie B.V. (hierna Afvalzorg) wil op het terrein van de afvalverwerkingsin-

richting Zeeasterweg in Lelystad een nieuwe laagcalorische hoogtemperatuurfakkel met 
een thermische capaciteit van 1,0 MW plaatsen ter vervanging van de bestaande fakkel 

(met een thermische capaciteit van 2 MW). Voor de fakkel is eerder vergunning verleend 

op 21 december 2015. Volgens de aanvraag wil Afvalzorg de nieuwe fakkel circa 125 me-
ter ten noordoosten van de huidige fakkel, dus op een andere plaats binnen de inrichting 

bouwen en in werking hebben. De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 15 
jaar. 

Om het project te realiseren is een omgevingsvergunning onderdeel bouwen en een mili-
eu neutrale verandering gevraagd.   

Aanvraag  

De aanvraag bestaat uit een aantal documenten waarvan een overzicht is opgenomen in 
bijlage 1 bij de aanvraag. Het gaat om de volgende documenten: 

- Aanvraag OLO nummer 3044175

- Bijlage 1 Toelichting aanvraag;
- Bijlage 2 locatietekening;

- Bijlage 3 opstelplaats fakkel;
- Bijlage 4 Bouwtekening Fakkel;

- Bijlage 5 Flowschema fakkel.

Bevoegd gezag 

De activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd zijn onder andere genoemd in 

categorie 28.4.a.5 (opslag gevaarlijk afval), 28.4.a.6 (opslag bedrijfsafvalstoffen), 28.4.b 

(overslag afvalstoffen), 28.4.c.1 (bewerken bedrijfsafvalstoffen), 28.4.c.2 en 28.4.f 

(storten van afvalstoffen) van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht 

(Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties (RIE bijlage 1 onder-

deel B paragraaf 5 afvalbeheer categorieën 5.1 b (afvalbehandeling), 5.3 a onder i (wa-

terzuivering) en 5.4(stortplaats). De inrichting is vergunningplichtig ingevolge artikel 2.1 

lid 2 van het Besluit omgevingsrecht. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissing op 

de aanvraag voor de omgevingsvergunning (artikel 3.3 lid 1 aanhef en onder b Besluit 

omgevingsrecht). 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de pro-
vincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en 

Vechtstreek de overgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. 

In het kader van de bestuursovereenkomst "Samenwerking Wabo in Flevoland" is de ge-
meente Lelystad verzocht te adviseren over het aspect bouwen. Ook het toezicht op het 

bouwen is neergelegd bij de gemeente. 
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Vergunningsituatie 

In de onderstaande tabel zijn de aan de inrichting verstrekte vergunningen met onder-
deel milieu weergegeven. 

 Soort ver-
gunning 

Bevoegd 
gezag 

Kenmerk Datum Inhoud 

Wm oprich-

ting 

GS MB/02.090471/A 2 april 

2002 

Hele inrichting 

Wm 8.19 

melding 

GS MB/03.041061/L 18 augus-

tus 2003 

Grens van de  inrichting 

compartiment A0 

Wm 8.19 

melding 

GS 637955 15 februa-

ri 2008 

Vervaardigen boomsubstraat 

Wm 8.19 
melding 

GS 652622 18 maart 
2008 

Voorbelasting aanleg com-
partiment B 

Wm 8.19 
melding 

GS 770610 12 januari 
2009 

Verplaatsen RKG-slib 

Wm 8.19 GS 1021527 21 juli 

2010 

Grens van de inrichting 

compartiment B 

Wm 

ambtshalve 

wijziging 

GS 1015457 21 juli 

2010 

Voorwaarden acceptatie en 

registratie afvalstoffen (An-

nex II) 

Wm/Wabo GS 1319127 15 mei 

2012 

5 juni 

2013 

Uitbreiding afvalbewerkings-

activiteiten  

Herstelbesluit dictum van 

vergunning van 15 mei 2012 

Wabo GS - 10 april 

2013 

Aanpassing voorschriften 

i.v.m. wijziging van de  
stortverboden, toevoeging 

Euralcodes 

Wabo GS 140424/MvSC/kbe-
001 

24 april 
2014 

Wijziging lozingsnorm voor 
chloride 

Wabo GS 15566/HZ_WABO-

26044 en 
232795/HZ_WABO-

67568 

21 de-

cember 
2016 en 

22-05-
2017

Verplaatsing baggerdepots 

en gasfakkel  

herstelbeschikking 

Wabo GS HZ_WABO-50556 17 de-

cember 
2016 

Uitbreiding acceptatielijst 

stortplaats met Euralcode 
020304 

Wabo GS HZ_WABO-70217* 23 april 
2019 

Plaatsing waterzuiveringsin-
stallatie  

De bovenstaande Wm-vergunningen en meldingen zijn afgegeven voor een periode van 
10 jaar en golden tot 2 april 2012. Ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht zijn de bovenstaande vergunningen inmiddels van rechtswege een omgevingsver-

gunning voor onbepaalde duur. 
De voorschriften van de onderliggende milieuvergunningen zijn van overeenkomstige 

toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de 
aard van de verandering zich daartegen verzet. 

*Tegen de vergunning HZ_WABO-70217 is beroep aangetekend bij de rechtbank. De

beroepszaak is nog niet afgerond.
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Ontvankelijkheid 

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 en is dan ook ontvankelijk.  

Procedure 

Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze procedure is 
beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Daarom is de aanvraag bekend gemaakt in de 

Flevopost op 18 september 2019. Dit is conform artikel 3.8 van de Wabo. 
Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te ver-

lengen met zes weken. Dit is op basis van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo. Deze verlenging 

is bekend gemaakt in de Flevopost van week 40. 

1.2 Samenhang met overige wetgeving 

Coördinatie met de Waterwet 

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-

installatie behoort, waarbij sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning 

als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is.  

Omdat de gevraagde wijziging geen gevolgen heeft voor de directe lozing en de Water-

vergunning vindt er geen coördinatie plaats. 

Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer) 

In Nederland is de milieueffectrapportage geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de 

uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit 

Milieueffectrapportage, hierna het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving 

invloed op de regelgeving voor de milieueffectrapportage, zoals de Crisis- en Herstelwet 

(Chw). Er bestaat een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke procedure 

van toepassing is, hangt af van het project. 

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien 

waarvan het maken van een milieueffectrapportage verplicht is (onderdeel C van de 

bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien 

waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt 

(onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer). 

M.e.r.-plicht (onderdeel C) en m.e.r.-beoordelingsplicht (onderdeel D)

Het voorgenomen project, de vervanging en verplaatsing van een gasfakkel betreft een 

activiteit, maar heeft geen betrekking op een activiteit die is bedoeld in het Besluit mer. 

Voorafgaand aan het besluit tot wijziging van de onderhavige vergunning is daarom geen 

milieueffectrapport of formeel m.e.r.-beoordelingsbesluit nodig. 

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer 
Met het in werking treden van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

(Activiteitenbesluit) gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit 

en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activi-
teiten en installaties. Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van 

het Bor wordt de inrichting per 1 januari 2013 aangemerkt als een type C-inrichting. 
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Voor een deel van de activiteiten, die beschreven en afgeperkt zijn in hoofdstuk 2 en 3 

van het Activiteitenbesluit, die binnen deze inrichting verricht worden, is het Activiteiten-
besluit van toepassing geworden.   

De stortgasfakkel wordt niet geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. De al-

gemeen geldende bepalingen van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit zijn wel van 

toepassing. 

Wet natuurbescherming 

Voor de plaatsing van de nieuwe gasfakkel op circa 125 meter ten noordoosten van de 

huidige locatie van de gasfakkel is geen vergunning Wet natuurbescherming noodzake-

lijk. De jaarvracht aan NOx veroorzaakt door de bestaande fakkel bedraagt 63 kg (bron e-

mjv 2018). In de Aeriuscalculator 2019 leidt dat niet tot rekenresultaten hoger dan 0,00 

mol/ha/j. Er is volgens de aanvraag geen wijziging van de emissie van stikstof uit de in-

richting. Een passende beoordeling is dus niet aan de orde. 

2 Overwegingen milieuaspecten 

Bodem 

De gasfakkel installatie is geen bodembedreigende activiteit. 

Lucht 
De plaatsing van een gasfakkel en stortgasverwerking is voorzien in de oprichtingsver-

gunning. In de veranderingsvergunning van 21 december 2015 is de fakkel verplaatst 

naar compartiment A. De in 2015 voorgenomen bouw van de fakkelinstallatie gaat op 
een andere plaats dan voorzien binnen de inrichting plaatsvinden. Dit leidt niet tot ande-

re of grotere gevolgen voor de emissie naar de lucht dan in de vigerende vergunning is 
beschreven. Er hoeven derhalve geen voorschriften aan de vergunning te worden toege-

voegd dan wel gewijzigd.   

In het Stortbesluit bodembescherming (art. 6a lid 2) is voor de gevraagde situatie de 

volgende BBT gesteld: 

A. Indien benutting van de afgevangen gassen niet mogelijk is moeten de onttrokken
gassen worden verbrand in een fakkelinstallatie. Fakkelinstallaties moeten aan de

navolgende eisen voldoen:
 De uittredetemperatuur moet tenminste 900°C bedragen.

 De verblijftijd van de verbrandingsgassen in de fakkel dient minimaal 0,3 se-

conden te bedragen
 De fakkel moet van het gesloten type zijn.

Voorts zijn algemene emissie-eisen van afdeling 2.3 Lucht en Geur van het Activiteiten-

besluit van toepassing. 

De vigerende vergunning voor de stortplaats bevat deze eisen voor wat betreft de con-

structie-eisen al in de voorschriften 3.1.6.1, 3.1.6.2, 3.1.6.3 en voor wat betreft emissie-
eisen in voorschrift 1.2.4.3. Deze voorschriften zijn adequaat en worden derhalve niet 

gewijzigd.  
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De eisen zijn door Afvalzorg overgenomen in het voor de inrichting opgestelde gasont-

trekkingsplan (10 november 2006 kenmerk JR/LL.2006.01939/AZD). 

Er is geen wijziging gevraagd van de emissie van stoffen. Per jaar wordt circa (peiljaar 
2018) 410.000m3 stortgas afgefakkeld. De gemeten emissieconcentraties in de rookgas-

sen van de bestaan de fakkel bedragen 15,4 mg NOx/m3 en 643mgSOx/m3. Dit komt neer 

op een emissie jaarvracht van 63 kg NOx en 2.633 Kg SO2.  

Geur 
De fakkelinstallatie voor de verwerking van stortgas is tijdens reguliere bedrijfsvoering 

geen geurrelevante bron voor de onderhavige inrichting. In de geuronderzoeksrapporten 
die bij de voorgaande omgevingsvergunningaanvragen zijn ingediend komt de fakkel dus 

ook niet als geurbron voor. De plaatsing en de ingebruikstelling van de nieuwe fakkelin-

stallatie op een andere plaats leidt dus niet tot overschrijding van de in de vigerende 
vergunning opgenomen geurnormen. De voorschriften voor geur hoeven derhalve niet te 

worden aangepast. 

Geluid  

Een fakkelinstallatie is al in de bestaande geluidsberekeningen voor de inrichting opge-

nomen. In het oorspronkelijke akoestisch rapport (uit 2010, Cauberg-Huygen rapport) 

wordt rekening gehouden met een gasfakkel. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter 

plaatse van relevante beoordelingsposities de bijdrage van de gasfakkel verwaarloosbaar 

is. Ook op de nieuwe locatie van de gasfakkel, zoals aangevraagd, blijft de conclusie dat 

de gasfakkel geen relevante bijdrage heeft. De verandering van de plaats van de fakkel 

geeft geen aanleiding om de geluidsnormen die aan de inrichting zijn verbonden te wijzi-

gen.   

Verkeer en mobiliteit 

De bouw en verplaatsing van de fakkelinstallatie hebben geen effect op het aantal ver-

keersbewegingen van en naar de inrichting en mobiliteit. 

Externe veiligheid 

De aanvraag geeft aan dat er geen gevolgen zijn voor de externe veiligheid.  
De eisen aan de veiligheid van de fakkelinstallatie volgen uit het Bouwbesluit en worden 

derhalve niet meer in de omgevingsvergunning onderdeel milieu opgenomen. 

Afvalwater 

De verplaatsing van de fakkelinstallatie heeft geen invloed op het afvalwater of de ver-

werking daarvan. 

Afvalstoffen 

Er ontstaan geen nieuwe of andere afvalstoffen door de verplaatsing van de stortgasfak-

kel.  
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Energiepreventie 

Het Stortbesluit bodembescherming stelt dat stortgas nuttig toegepast moet worden in-

dien dat mogelijk is. Indien dat niet mogelijk is moet stortgas worden verbrand in een 

fakkelinstallatie. Deze instructies zijn in de omgevingsvergunning opgenomen in de be-

staande voorschriften 3.1.6.1 en 3.1.6.2. Een gasbenuttingsplan is opgenomen in voor-

schrift 3.1.6.6. en is door Afvalzorg opgenomen in het hierboven genoemde stortgasont-

trekkingsplan. Daarin staat vermeld dat de mogelijkheden voor nuttige toepassing be-

staan uit inzet voor verwarming bij een eventuele waterzuivering of energieopwekking.  

De stortgasproductie is te laag om – conform de Handreiking Methaanreductie Stort-

plaatsen (Senter Novem) – kosteneffectief het stortgas te benutten. De lage stortgaspro-

ductie komt vooral door het feit dat relatief veel minerale afvalstoffen zijn gestort die 

vrijwel geen organisch stof bevatten. De conclusie is dat affakkelen de geschikte verwer-

king is voor het stortgas op deze stortplaats.  

Conclusie 

De verplaatsing van de stortgasfakkel geeft geen aanleiding om andere dan de vigerende 

eisen op te leggen in de omgevingsvergunning onderdeel milieu. Er is geen toename van 

de belasting van het milieu buiten de inrichting.  De verplaatsing van de stortgasfakkel is 

milieuneutraal. 
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3 Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 

sub a Wabo) 

Overwegingen  
Op  11 november 2019 is het advies van de gemeente ontvangen en opgenomen in dit 

besluit. 

In artikel 2.10 van de Wabo is, voor zover van toepassing, bepaald dat de omgevings-

vergunning voor de activiteit bouwen alleen mag en moet worden geweigerd als:  
1. niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking

heeft, voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften;

2. niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking
heeft, voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening;

3. het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan
gestelde eisen;

4. het bouwwerk naar ons oordeel niet voldoet aan redelijke eisen van welstand (artikel

12 van de Woningwet).

Ad 1 Bouwbesluit 

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan met nadere voorschriften voldoet aan de 
eisen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012. 

Ad 2 Bouwverordening 

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de Bouwverordening van de 

gemeente Lelystad. 

Ad 3 Bestemmingsplan 
Het bouwwerk voldoet aan de voorschriften van artikel 6 van het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan “Buitengebied Lelystad 2009”, omdat ander bouwwerken tot een 

hoogte van 10 meter mogen worden geplaatst; 

Ad 4 Welstand 

Het bouwplan is gesitueerd in een gebied waarvoor geen welstandscriteria gelden 
(welstandsvrij gebied). 
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Bijlage 1 voorschriften onderdeel bouwen 

De volgende voorschriften zijn voor onderdeel bouwen van toepassing: 

De constructie is aan de hand van de tot nu ingediende bescheiden en ten behoeve van 
de vergunningverlening op hoofdlijnen beoordeeld. 

Ingediende constructieve bescheiden: 

N  “bijlage 1 toelichting aanvraag” 12-09-2019 

De constructie is ten behoeve van de vergunning op uitgangspunten conform het gestel-

de in de MOR artikel 2.7 lid 2 beoordeeld. Hierbij maak ik de navolgende opmerkingen: 
 De sonderingsgegevens ontbreken dus de draagkracht van de ondergrond is

niet bekend.

 In de toelichting wordt aangenomen dat de fakkel door bevestiging van de
chemische ankers aan de stelconplaten voldoende stabiel is. Dit moet door

middel van een berekening worden aangetoond. Er ontbreekt een beschou-
wing van de stabiliteit van de stortgasfakkel.

1. Aangezien de constructie nog niet volledig is ingediend, dient voor de uiteindelijke
beoordeling zorg te worden gedragen voor het tijdig, doch uiterlijk 3 weken voor

de start van de bouw, ter goedkeuring van het bevoegde gezag indienen van de vol-

gende bescheiden:
 Sonderingsgegevens;

 Constructieberekening waarin de stabiliteit wordt aangetoond.
2. Over de goedkeuring op de hoofdconstructie en de overige constructieonderdelen

wordt u schriftelijk nader geïnformeerd.

3. De constructie mag pas in uitvoering worden genomen na de definitieve goedkeuring

door het bevoegd gezag op de hoofdconstructie.

4. De benodigde start-, tussen- en gereedmelding kunt u doen via het volgende web-

formulier https://www.lelystad.nl/startgereedmelding.

5. De stortgasfakkel dient na een termijn van 15 jaar vanaf het onherroepelijk worden

van deze omgevingsvergunning weer te worden verwijderd.


