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Besluit aanpassen voorschriften 

Onderwerp 

Op 10 september 2019 is een omgevingsvergunning (milieu neutraal wijzigen) verleend 
voor het binnen de maximale opslagcapaciteit te mogen schuiven met de 

opslaghoeveelheden van afvalstromen. Dit besluit betreft Pontonweg 10 in Almere. De 
omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer Z2019-006761.  

Ik besluit deze omgevingsvergunning gedeeltelijk aan te passen. 

In 2007 is een omgevingsvergunning (revisie) verleend. In deze vergunning maakte 
tabel 3.2 van de aanvraag onderdeel uit van de vergunning. In deze tabel was per 

afvalstroom de maximale opslagcapaciteit vastgelegd.  

In de milieuneutrale wijziging van september 2019 is tabel 3.2 komen te vervallen en 
vervangen door tabel 3.2A. in deze tabel 3.2A is echter nagelaten om een wijziging uit 

2013 en twee meldingen Activiteitenbesluit uit 2014 en 2016 met betrekking tot 
capaciteitswijzigingen op te nemen in de tabel. 

Besluit  
Ik besluit, gelet op artikel 2.31, eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen om-

gevingsrecht in combinatie met artikel 2.29, eerste lid, tweede volzin, onder a van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning met kenmerk 

Z2019-006761, d.d. 10 september 2019 van Cirwinn B.V. te wijzigen.  

De wijziging omvat: 
- Het vervangen van tabel 3.2 (opslagcapaciteit- en hoogte afvalstoffen) voor tabel

3.2A (opslagcapaciteit, wijze en locatie);

- Het toevoegen van een extra voorschrift.

Hoogachtend, 

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, 
Namens deze, 

drs. P.H. Stam 

Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Datum: 25-11-2019 

Afschriften: 
 Burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE  Almere;

 Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE  Lelystad;

 D.R. Zuidema Beheer B.V., De heer D.R. Zuidema, Spijksterriet 24, 9746 PJ  Groningen.
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Rechtsmiddelen en inwerkingtreding 
 

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, da-

tum 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 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 voorzie-

ning is te vinden op www.rechtspraak.nl.  

 

Besluit in werking 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de verzending of uitreiking ervan 

aan de aanvrager. 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.rechtspraak.nl/
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Overwegingen 

Procedurele overwegingen 

Projectbeschrijving 

 

Cirwinn B.V. heeft vergunning voor de opslag- en bewerken van diverse afvalstromen en 
de productie van beton. 

 
Cirwinn B.V. heeft op 10 oktober 2019 verzocht om de omgevingsvergunning met 

kenmerk Z2019-006761, dd. 10 september 2019 aan te passen.  

 
Het verzoek betreft het aanpassen van tabel 3.2 uit bovengenoemde omgevingsvergun-

ning. De aanpassing betreft het opnemen van de eerder vergunde en gemelde afvalstro-
men in tabel 3.2A. Het gaat om het verruimen van de opslagcapaciteit binnen de maxi-

male opslagcapaciteit van groenafval, A -en B hout, papier en karton, autobanden, tex-

tiel, verpakkingsglas en vlakglas. 
 

Huidige vergunningsituatie 

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend 

dan wel meldingen geaccepteerd: 

- Omgevingsvergunning milieu, dd. 16-05-2007, kenmerk 540341; 

- Melding 8.19 Wm, dd. 16-7-2009;  

- Omgevingsvergunning milieu, 19-06-2013, kenmerk 180613/JBA/kbe-0001; 

- Omgevingsvergunning milieu, 11-05-2014, kenmerk 140410/DFR/kbe-001; 

- Melding Activiteitenbesluit, dd. 27-07-2014, kenmerk nbgibb7eaf; 

- Melding Activiteitenbesluit, dd. 8-06-2016, kenmerk 132713/MLD_MIL-46768; 

- Omgevingsvergunning milieu-neutraal wijzigen, dd. 14-12-2016, kenmerk 

169895/HZ_WABO-51479; 

- Omgevingsvergunning milieuneutraal wijzigen, dd. 15-01-2018, kenmerk 

3263219/HZ_WABO-76667; 

- Omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, bou-

wen en milieuneutraal veranderen, dd. 16-03-2018, kenmerk HZ_WABO-82457; 

- Omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen, dd. 16-08-2018, kenmerk 

HZ_WABO-87097; 

- Omgevingsvergunning voor het plaatsen en gebruiken van een scheidingsinstalla-

tie en aanpassen AV-beleid, dd. 3-6-2019, kenmerk Z2019-003497; 

- Omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen, dd. 10-9-2019, kenmerk 

Z2019-006761. 

 

Vergunningplicht 

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C onder andere de 
categorie 28.4 van het Bor. De inrichting is daardoor vergunningplichtig. Het betreft een 

inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorieën 5.3 en 
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5.5  van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van 

het Bor eveneens sprake van een vergunningplichtige inrichting.  
 

Bevoegd gezag 

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 Bor. De activiteiten van de inrichting zijn ge-

noemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een 
inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. 

 

Procedure  

De omgevingsvergunning met kenmerk Z2019-006761, dd. 10 september 2019 is voor-

bereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de 
Wabo. Gelet hierop en op artikel 3.15, derde lid, van de Wabo dient de aanpassing even-

eens te worden voorbereid met deze reguliere voorbereidingsprocedure. Conform artikel 
3.8 Wabo is de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: officiële bekendmakingen.nl. 
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Voorschriften 
 

2) Tabel 3.2 uit de vergunningaanvraag die hoort bij de omgevingsvergunning milieu,  

 dd. 16-05-2007, kenmerk 540341, komt te vervallen en wordt vervangen door tabel 
3.2A. 

 

  
Tabel 3.2A: opslagcapaciteit, wijze en locatie 

Omschrijving  Opslagcapaciteit  Wijze van opslag Locatie opslag 

Steenachtig materiaal 

Puingranulaat 

Bouw- en sloopafval  

 

 

HDO-restafval 

 

PMD-afval 

 

Totaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170.000 ton 

Losgestort  

Losgestort 

Inpandig  

Uitpandig / contai-

ners (VV) 

Inpandig  

Containers 

Uitpandig gestort in 
balen 

Buitenterrein (VK) 

Buitenterrein (VK) 

Loods (VV) 

Buitenterrein (VK) 

 

Loods (VV) 

Buitenterrein  

Buitenterrein (VV) 

Hout A en B 10.000 ton Containers / opslag-

vakken 

Buitenterrein (VK) 

Hout C 1500 m3 Containers / opslag-
vakken  

Buitenterrein (VK) 

Opslaghal ((VK) 

Metaal (ferro en non-
ferro) 

160 m3 Containers  Buitenterrein (VK) 

Kunststoffen  10.000 ton Opslagvakken Buitenterrein (VK) 

Folies  1000 m3 Losgestort Opslaghal ((VK) 

Papier en karton  10.000 ton Losgestort Opslaghal ((VK) 

Piepschuim  2000 m3 Losgestort Opslaghal ((VK) 

Sorteerzeefzand (sor-

teerstraat) 

5 m3 (kortdu-

rend) 

Opslagvak  Buitenterrein (VK) 

Sorteerzeefzand (be-
werking) 

40.000 ton Losgestort  Overkapping (VK) 

Windshiftingsresidu  80 m3 Container  Buitenterrein (VK) 

Opslaghal ((VK) 

Restfractie  300 m3 Losgestort  Sorteerhal (VV) 

Asfalt PAK-arm 50.000 ton Losgestort Buitenterrein (VK) 

PAK-rijk 30.000 ton Losgestort in Buitenterrein (VV) 
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- Asfalt 

- Dakleer  

- Dakgrind  

Opslagvakken 

Inpandig  

Opslaghal (VK) 

Asbest  100 m3 Containers (cf. as-
bestwetgeving) 

Buitenterrein (VK) 

Gevaarlijke afvalstof-
fen 

Zie toelichting Container of PGS 15 Buitenterrein 

Groenafval  2.500 ton Losgestort Buitenterrein (VK) 

Autobanden  10.000 ton Losgestort/contai-
ner 

Buitenterrein (VK) 

Veegvuil  50.000 ton Losgestort Overkapping (VV) 

Grond  50.000 ton Losgestort Buitenterrein (SV) 

Overkapping (VK) 

Zand, grind, kalkzan-
steen en overige toe-

slagmaterialen voor 
menginstallatie. 

20.000 ton Losgestort  Buitenterrein (SV) 

Textiel 10.000 ton Inpandig  Opslaghal 

Verpakkingsglas  10.000 ton Losgestort  Buitenterrein 

vlakglas 10.000 ton Losgestort  Buitenterrein 

  

  

 

 
 

 

 


