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Aanvrager: 

Sonac Almere BV 

Bolderweg 40 
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Gemachtigde:  

Ingenieursbureau Te Riele BV 

Postbus 72 

7390 AB  TWELLO 

Locatie:  

Bolderweg 40 

1332 AW ALMERE 

 

Onderwerp:  

Besluit milieuneutraal veranderen 

Datum aanvraag:  13-11-2019 

 

Kenmerk OFGV:  Z2019-011129 
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Besluit 

Onderwerp 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft namens het college 

van Gedeputeerde Staten van Flevoland op 13 november 2019 van Sonac Almere BV, 

Bolderweg 40 in Almere, een aanvraag voor het milieuneutraal veranderen van de 

inrichting ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van de stalen 

bakkenwasmachine en het verplaatsen van de diesel-, reinigingsmiddelen- en 

gasflessenopslag achter op het terrein. 

 

Besluit 

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland besluit de omgevingsvergunning 

milieuneutraal veranderen, te verlenen. Dit is op basis van artikel 2.1, lid 1 onder e 

juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

 

Tevens besluit het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland; 

- dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. 

 

 

Bijgevoegde document 

De volgende documenten zijn onderdeel van het besluit: 

- aanvraag met olo-dossiernummer 4774485 van 13 november 2019; 

- plattegrondtekening begane grond, Blad M-01A, d.d. 06-11-2019; 

- gronduitgifte kaart gemeente Almere, archiefnr: 92123113;  

- Memo milieu neutrale melding no.2, d.d. 13 november 2019. 

 

Ondertekening  

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland  

Namens deze, 

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

 

 

Besluitdatum: 26-11-2019 

Afschrift verzonden aan: 

 Sonac Almere BV,  mevrouw A. Bosland-Dam, Bolderweg 40 1332 AW 

Almere; 

 Gemeente Almere. 
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Rechtsmiddelen 

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, 

datum 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 

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

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

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

 

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 

(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige 

voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.  

  

http://www.rechtspraak.nl/
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Procedurele overwegingen  

Gegevens aanvrager 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft namens het college 

van Gedeputeerde Staten van Flevoland op 13 november 2019 van Sonac Almere BV, 

Bolderweg 40 in Almere, een aanvraag voor het milieuneutraal veranderen van de 

inrichting ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van de stalen 

bakkenwasmachine en het verplaatsen van de diesel-, reinigingsmiddelen- en 

gasflessenopslag achter op het terrein. 

 

Vergunde situatie 

Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden, is de volgende 

vergunning verleend: 

- Omgevingsvergunning (revisievergunning milieu) met kenmerk HZ_WABO-26976, 

verleend op 28 september 2017, voor het bouwen, het gebruik in afwijking van het 

bestemmingsplan en het reviseren van het milieudeel van de omgevingsvergunning 

voor het verwerken van dierlijke bijproducten (vetsmelterij); 

- Omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen) met kenmerk HZ_WABO-94688, 

voor de uitbreiding van het huidige biobed (ontgeuringsinstallatie) in plaats van de 

geplande biotoren.  

 

Aangevraagde wijziging 

Ten opzichte van de eerder vergunde situatie is het volgende verzoek tot milieuneutraal 

wijzigen ingediend:  

- De stalen bakkenwasmachine (nummer 21 oud) is verwijderd. Er wordt alleen nog 

maar bulk aangevoerd; 

- De diesel opslag (nummer 24 oud) wordt verplaatst naar een combi milieucontainer 

achterop het terrein (nummer 36); 

- De reinigingsmiddelen opslag (nummer 25 oud) wordt verplaatst naar een combi 

milieucontainer achterop het terrein (nummer 36); 

- De gasflessen opslag (nummer 27 oud) wordt verplaatst naar een nieuwe 

gasflessen opslag unit achterop het terrein (nummer 27). 

 

Projectbeschrijving en bevoegd gezag 

De inrichting van Sonac Almere B.V. op de locatie Bolderweg 40 in Almere is voor het 

milieudeel vergunningplichtig op basis van artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo in 

combinatie met artikel 2.1 lid 2 Besluit Omgevingsrecht (hierna: Bor) en categorie 8.3 

aanhef onder n van onderdeel C bijlage 1 van het Bor. Hierbij is van belang dat er in de 

inrichting ook een IPPC-installatie aanwezig is op grond van categorie 6.4 onder b sub i 

van bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (hierna: RIE). 

 

Met een aangevraagde verwerkingscapaciteit van 123.000 ton grondstof (categorie 3 

materiaal) per jaar vallen de activiteiten van Sonac Almere B.V. onder categorie 8.2 

onder a: “inrichtingen voor het vervaardigen van vet, lijm, as, kool, proteïne of gelatine 

uit beenderen of huiden met een capaciteit ten aanzien daarvan van 5.000.000 kg per 

jaar of meer” van bijlage 1 onder C van het Bor. Omdat er bij Sonac Almere B.V. ook 

sprake is van een IPPC-installatie zijn Gedeputeerde Staten op grond van artikel 2.4 

Wabo in combinatie met artikel 3.3 eerste lid onder b van het Bor bevoegd om te 

beslissen op de aanvraag. 
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De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de 

provincies 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. 

 

Ontvankelijkheid 

Op basis van de Regeling omgevingsrecht is het verzoek getoetst op ontvankelijkheid. 

Het verzoek bevat voldoende informatie om de gevolgen van de activiteit op de fysieke 

leefomgeving goed te kunnen beoordelen. Het verzoek is dan ook ontvankelijk en in 

behandeling genomen. 

 

Aanvraag, procedure (regulier) 

Het bevoegd gezag is van oordeel dat de aangevraagde verandering voldoet aan de 

vereisten van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo om te kunnen worden beschouwd als 

milieuneutrale wijziging waarvoor de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing 

is. 

 

De beschikking is om die reden voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. 

Deze procedure is beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.  
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Inhoudelijke overwegingen 

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. 

Toetsing gevolgen milieu 

De combi milieucontainer voldoet aan de PGS 15 en heeft minimaal een 

productopvangcapaciteit van 100% van de grootste inhoud + 10 % van de overige 

vloeistoffen. 

In de container wordt maximaal 10 ton opgeslagen, echter in dit geval zijn het geen 

ADR-geclassificeerde goederen. 

De container is niet brandwerend uitgevoerd en staat minimaal op 3 meter van de 

erfgrens en 5 meter van de nieuwe gasflessen opslagunit. 

De gasflessen opslagunit met een waterinhoud kleiner dan 2500 liter staat op minimaal 3 

meter van de erfgrens. De afstand tot de milieucontainer en overige brandbare objecten 

is minimaal 5 meter, vanwege de eisen conform PGS 15 Tabel 6.1. 

De milieucontainer en gasflessenunit zijn afsluitbaar en voorzien van het betreffende 

gevaarsymbool (Bijlage D.2 PGS 15). 

Er wordt een blustoestel van minimaal 5 kg/liter ABC opgehangen aan de combi 

milieucontainer en tegelijk is deze van toepassing voor de gasflessen opslag. 

Op basis van de overige milieuaspecten zal deze wijziging niet leiden tot andere of 

grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunningen zijn 

toegestaan.  

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. 
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Toetsing milieueffectrapportage 

 Er hoeft bij dit verzoek geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden 

hiervoor is dat de in het verzoek beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn 

vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het 

Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). Het verzoek heeft geen betrekking op de 

wijziging van de productiecapaciteit.  

Conclusie 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de 

inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 


