
  

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

 

Telefoon 

(0320)-265265 

Fax 

(0320)-265260 

E-mail 

provincie@Flevoland.nl 

Website 

www.flevoland.nl 

  
Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 

Onderwerp    

  

 

 
 

    

    

Inlichtingen bij Doorkiesnummer  Bezoekadres 
 

    
 

 

 
 
 
 

Nunc Advocaten B.V. 
De heer M. Brüll 
Vlamovenweg 10  
5708 JV  HELMOND 

 

*2984361* 

     2984361 

Beslissing op uw Woo-verzoek inzake asfaltcentrale aan de Asfaltstraat 
13 te Lelystad  

 

 
Geachte heer Brüll, 
 
Op 2 juni 2022 heeft u, met een beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo), een verzoek 
ingediend bij de Gemeente Lelystad om openbaarmaking van Informatie. U verzoekt, kort 
samengevat, openbaarmaking van Informatie met betrekking tot toezicht en handhaving 
asfaltcentrale aan de Asfaltstraat 13 te Lelystad. 
 
De Gemeente Lelystad heeft uw verzoek vervolgens op 4 juli 2022 op grond van artikel 4.2.1 van de 
Woo doorgezonden naar provincie Flevoland voor verdere afhandeling. 
 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd op 4 juli 2022, met kenmerk 2979565.  
Op 4 augustus 2022, hebben wij de beslistermijn op grond van artikel 4.4.2 van de Woo met twee 
weken verdaagd. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Voor de relevante Woo-artikelen verwijzen wij u 
naar bijlage A. Hierbij wordt getoetst aan de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo waarin is aangegeven 
wanneer informatie niet openbaar wordt gemaakt. 
 
Inventarisatie 
Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd of de provincie Flevoland beschikt over de documenten 
waarop uw Wob-verzoek betrekking heeft. Hiervoor zijn het (digitaal) archief, de systemen en de 
betrokken collega’s geraadpleegd. 
 
Op basis van uw verzoek zijn er 118 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen 
in een inventarisatielijst, die als Bijlage B bij dit besluit is gevoegd. Middels deze inventarisatielijst 
wordt per document duidelijk wat is besloten. 
 
Zienswijze 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden een rol. Deze 
derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven over openbaarmaking van 
de documenten. 
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Besluit 
Wij besluiten de door u gevraagde informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken. Voor een nadere 
specificatie per documenten verwijzen wij u naar de inventarislijst en de documenten. De reden 
waarom wij deze informatie gedeeltelijk openbaar maken volgt uit hetgeen wij hieronder hebben 
opgenomen. 
 
 
Motivering 
Ingevolge artikel 4.1, zevende lid, van de Woo, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 (uitzonderingen) van de Woo. Het recht op 
openbaarmaking op grond van de Woo dient het publieke belang van een goede en democratische 
bestuursvoering. Het komt een ieder in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de 
openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar de persoon, de bedoeling of de belangen 
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden het algemene belang bij 
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen 
belangen betrokken, maar niet het specifieke belang van de verzoeker. 
Evenmin kent de Woo een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking 
van de gevraagde documenten aan u, volgens de Woo, niet uitsluitend aan u verstrekt worden. 
Indien wij aan u de betreffende documenten verstrekken, moeten wij deze dan ook in de meeste 
gevallen aan anderen geven, indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de afweging dan ook 
plaats. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft verstrekking van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
 
In diverse documenten staan (in)direct identificerende persoonsgegevens. Dit betreft onder meer 
namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de medewerkers van de provincie en die van de 
bij de aangelegenheid betrokken partijen. Wij wegen het hier bedoelde belang zwaarder dan het 
belang van openbaarheid. Deze informatie maken wij dus niet openbaar. 
 
Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merken wij het 
volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens hun functie in de 
openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de 
desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het algemeen belang van openbaarheid. Namen zijn 
immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich 
tegen de openbaarmaking daarvan verzetten. Daarbij Is van belang dat het hier niet gaat om het 
opgeven van een naam van een ambtenaar aan een individuele burger die met deze ambtenaar in 
contact treedt, maar om openbaarmaking van deze persoonsgegevens in de zin van de Woo. Deze 
persoonsgegevens maken wij dus ook niet openbaar. 
 
Waar van toepassing hebben wij deze persoonsgegevens In de documenten onleesbaar gemaakt 
onder vermelding van artikel 5.1.2.e. Woo. 
 
Bedrijfs- en fabricagegegevens 
Artikel 5.1. eerste lid aanhef en onder c, van de Woo bepaalt dat het verstrekken van informatie 
achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke 
personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Onder 
bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit 
wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische 
bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van producten of de 
kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de financiële bedrijfsvoering en 
financiële stromen betreffen, worden eveneens als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt. 
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Wijze van openbaarmaking  
De documenten worden gelijktijdig met het besluit openbaar gemaakt. Op uw verzoek wordt het 
besluit en de documenten per email aan u toegestuurd. 
 
Plaatsing op het internet  
De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar gemaakt worden, zullen geanonimiseerd op 
https://www.flevoland.nl/loket/wet-open-overheid-(woo) worden geplaatst. 
 
Een afschrift van dit besluit zenden wij aan alle betrokken derde-belanghebbenden. 
 
Rechtsmiddelen  
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. 
 
Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad. 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 
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Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland Bezwaar 
 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze 
website https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365 
Verzoek om voorlopige voorziening (VOVO): 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening 
wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten 
hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken 
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen 
het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook 
een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 
ontvankelijk is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 
 
Proceskostenvergoeding: 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een 
verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 
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Bijlage A 
 
Ingevolge artikel 4.1, zevende lid, van de Woo, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 5. 
 
Artikel 5.1. van de Woo luidt, voor zover relevant, als volgt: 
 
1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen 

vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van 

de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene 

uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze 

persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn 

gemaakt; 

e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene 

maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen 

inbreuk op de levenssfeer maakt. 

 

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan 

niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale 

organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen 

of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie 

betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde 

concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevensgegevens; 

g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage; 

i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 

3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde 

gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering. 

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde 

van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. 

Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de 

openbaarmaking alsnog zal geschieden. 
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5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-

informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling 

toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen 

belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert 

een beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze 

grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of 

tweede lid genoemde gronden. 

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in 

geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, 

onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van 

openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade. 

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft 

op emissies in het milieu. 

 
Artikel 5.2. van de Woo luidt, voor zover relevant, als volgt: 
 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern 

beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 

beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke 

adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde 

feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of 

andere onderdelen met een overwegend objectief karakter. 

2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een goede en 

democratische bestuursvoering informatie verstrekken in niet tot personen herleidbare vorm. 

Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft 

ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten behoeve van 

formele bestuurlijke besluitvorming door een minister, een commissaris van de Koning, 

Gedeputeerde Staten, een gedeputeerde, het college van burgemeester en wethouders, een 

burgemeester en een wethouder, informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in 

niet tot personen herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig 

wordt geschaad. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van 

de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. 

Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen 

herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft 

gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden 

verstrekt. 

 
 
 



BIJLAGE B:  INVENTARISLIJST 
doc.nr onderwerp / inhoud document Woo artikel Openbaar / niet  datum Link openbaar document

1 Rapport ZZS Bijlage bij Wob verzoek  n.v.t openbaar ‐ DOCUVITP‐2862225‐v4‐Statenmededeling‐Rapportage‐zeer‐zorgwekkende‐stoffen‐ZZS‐in‐Flevoland.PD
2 Ontvangstbevestiging handhavingsverzoek  art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 3‐12‐2021
3 Verslag overleg van 15 oktober 2021 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 15‐10‐2021
4 Informeren handhavingsverzoek art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 3‐1‐2021
5 Besluit afwijzen handhavingsverzoek art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 2‐3‐2022
6 Brief informatie OFGV, Bijlage bij Informatie betreffende de asfaltcentrale art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 11‐3‐2022
7 Verzoek indienen meetplan voor de asfaltcentrale Mortelstraat 4 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 12‐4‐2022
8 Afschriftbrief Gebr Van der Lee Lelystad art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 12‐4‐2022
9 Besluit milieuneutraal veranderen voor de realisatie van een transportband art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 8‐3‐2022
10 Email ‐ Bezwaarschrift  art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 23‐3‐2022
11 Bijlage ‐ Bezwaar tegen afwijzing verzoek om handhaving Asfaltcentrale art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 23‐3‐2022
12 Email ‐ Gebroeders Van der Lee 1 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 15‐3‐2022
13 Email ‐ Gebroeders Van der Lee 2 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 14‐3‐2022
14 Email ‐ Gebroeders Van der Lee 3 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 14‐3‐2022
15 Bijlage ‐ Afwijzing art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 2‐3‐2022
16 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 29‐6‐2022
17 Afrondingsdocument Klacht‐Melding mortelstraat 4 lelystad asfaltverwerker art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 15‐7‐2021
18 Afrondingsdocument Klacht asfaltlucht Lelystad art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar
19 Email ‐ Algemene reactie naar diverse klagers van gebr. asfalt overlast art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 4‐7‐2022
20 Email ‐ Contactformulier toestemming reactie art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 30‐6‐2022
21 E‐mail ‐ Milieuklachtenformulier overleg art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 28‐6‐2022
22 Email ‐  Reactie milieuklachtenformulier onderling art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 1‐7‐2022
23 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier overleg art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 4‐7‐2022
24 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier verzoek bevestiging antwoord art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 1‐7‐2022
25 Email ‐ Milieuklachtenformulier art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 6‐9‐2021
26 Email ‐ Milieuklachtenformulier Lelystad art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 11‐10‐2021
27 Email ‐ Milieuklachtenformulier art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 3‐9‐2021
28 Email ‐ Milieuklachtenformulier lucht art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 30‐6‐2022
29 Email ‐ Onderzoek Klacht Buitenhof Lelystad  asfalt lucht art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 15‐06‐22
30 Bijlage ‐ Onderzoek Klacht asfalt lucht Buitenhof te Lelystad n.v.t geheel openbaar 15‐06‐22
31 Email ‐ Overleg reactie klacht art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 30‐06‐22
32 Email ‐ Afhandeling klachten, polshoogte nemen reactie klachten art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 22‐06‐22
33 Email ‐ Milieuklachtenformulier11 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 29‐06‐22
34 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 23 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 21‐06‐22
35 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier vraag naar inhoud art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 16‐06‐22
36 Email ‐ Milieuklachtenformulier  art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 29‐06‐22
37 Email ‐ Reactie milieuklacht24 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 21‐06‐22
38 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 1‐07‐22
39 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 3 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 30‐06‐22
40 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 4 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 30‐06‐22
41 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 5 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 30‐06‐22
42 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 10 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 29‐06‐22
43 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier reactie (1 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 1‐07‐22
44 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier reactie (2 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 1‐07‐22
45 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 16‐06‐22
46 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 6 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 29‐06‐22
47 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 7 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 29‐06‐22
48 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 8 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 29‐06‐22
49 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 12 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 29‐06‐22
50 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 13 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 29‐06‐22
51 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 14 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 29‐06‐22
52 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 15 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 29‐06‐22
53 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 16 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 29‐06‐22
54 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 17 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 29‐06‐22
55 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 18 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 29‐06‐22
56 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 19 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 28‐06‐22
57 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 20 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 28‐06‐22
58 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 21 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 28‐06‐22
59 Email ‐ Reactie Milieuklachtenformulier 22 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 28‐06‐22
60 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 25 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 16‐06‐22
61 Email ‐ Reactie milieuklachtenformulier 26 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 30‐06‐22
62 Asfaltcentrale Van der Lee Asfaltstraat 1‐13 Lelystad art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 30‐06‐22
63 Asfaltcentrale van der Lee Hercontrole opslag asfaltgranulaat art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 16‐08‐11
64 Afschrift verslag inspectiebezoek inzake Asfaltcentrale Lelystad art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 8‐02‐10
65 Afschrift verslag inspectiebezoek NEA Asfaltcentrale Lelystad art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 20‐04‐10
66 Nota ‐ Voornemen last onder dwangsom Asfaltcentrale Gebroeders Van der Lee art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 21‐03‐12
67 Hercontrole brief 8 september 2010 en controle vergunning Wet milieubeheer Asfaltstraat 1‐13 te Lelysta art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 12‐11‐10
68 Hercontrole Wet milieubheer dd 7 februari 2011 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 14‐02‐11
69 Email ‐ Lelystad Asfaltstraat Van der Lee ‐ handhaving verzoek Lelystad art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 12‐01‐12
70 Bijlage ‐ Lelystad Asfaltstraat Van der Lee ‐ handhaving art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 9‐09‐11
71 Reactie FMA nav controle art. 5.1.2e / 5.1.1c gedeeltelijk openbaar 10‐09‐13
72 Voornemen last onder dwangsom Asfaltcentrale Van der Lee art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 21‐03‐12
73 Zienswijze voornemen last onder dwangsom Van der Lee Lelystad art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 6‐04‐12
74 Bezoekverslag Anoniem Mortelstraat 4 8211AD Lelystad art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 21‐05‐19
75 Controlebrief overtreding Mortelstraat 4 8211AD Lelystad art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 2‐07‐19
76 Toezenden informatie folder  Asfaltcentrale Gebr Van der Lee art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 16‐04‐19
77 Asfaltcentrale Gebr Van der Lee VOF Onderzoek aanwezigheid en uitstoo art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 26‐08‐19
78 Controleverslag hercontrole Anoniem 1 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 24‐10‐19
79 Controleverslag hercontrole Anoniem 2 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 25‐11‐19
80 Voornemen last onder dwangsom Ongeadresseerd art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 31‐12‐19
81 Afschriftbrief Gebr Van der Lee art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 31‐12‐19
82 Besluit last onder dwangsom Anoniem art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 13‐02‐20
83 Afschriftbrief LOD Gebr Van der Lee Asfaltstraat 13 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 13‐02‐20
84 Afschriftbrief van der Lee art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 13‐02‐20
85 Email ‐ Last onder dwangsom art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 6‐03‐20
86 Bijlage ‐ Email Asfaltmolen art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 5‐03‐20
87 E‐mail ‐ Akkoord uitstel begunstigingstermijn art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 12‐03‐20
88 Email ‐ Last onder dwangsom art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 5‐06‐20
89 Bijlage ‐ Verklaring EBI Gebr. van der Lee (1 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 7‐04‐20
90 Bijlage ‐ Asfaltcentrale Gebr van der Lee Lelystad (2 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 7‐04‐20
91 Bijlage ‐ Revisie Medenus drukafslag (3) art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 20‐05‐20
92 Email ‐ Dwangsomcontrole zaak Gebr  Van der Lee art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 21‐07‐20
93 Verslag dwangsomcontrole art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 19‐08‐20
94 Besluit intrekken last onder dwangsom Anoniem art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 15‐09‐20
95 Email ‐ Stankoverlast art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 3‐09‐21
96 Controlebrief geen overtreding Fa Gebr Van der Lee art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 22‐09‐21
97 Controleverslag Gebroeders Van der Lee Asfaltstraat 13 8211AC Lelystad art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 31‐08‐21
98 Controleverslag Fa Gebr Van der Lee Asfaltstraat 13 8211AC Lelystad art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 30‐08‐21
99 Controlebrief 05‐07‐2017 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 5‐07‐17
100 Geen verslag ingediend Elektronisch Milieujaarverslag n.v.t geheel openbaar 25‐09‐17
101 VERSLAG Controlebrief 8‐11‐2017 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 8‐11‐17
102 VERSLAG Controlerapport 21‐12‐2017 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 21‐12‐17
103 VERSLAG Controlebrief 28‐12‐2017 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 28‐12‐17
104 VERSLAG Controlebrief 03‐12‐2018 art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 3‐12‐18
105 Toezenden informatie folder  Asfaltcentrale Gebr Van der Lee art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 16‐04‐19
106 Asfaltcentrale Gebr Van der Lee VOF Onderzoek aanwezigheid en uitstoo art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 26‐08‐19
107 Voornemen last onder dwangsom Anoniem art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 14‐11‐19
108 Bizhub Bemonstering afvalwater art. 5.1.2e / 5.1.1c gedeeltelijk openbaar 10‐09‐19
109 Resultaten benzeenmeting AC Lelystad art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 16‐12‐19
110 Bemonstering afvalwater art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 9‐09‐19
111 Afrondingsbrief  Gebr  Van der Lee VOF Lelystad art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 7‐01‐21
112 Email ‐ Voornemen last onder dwangsom emissiemetingen art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 3‐01‐20
113 Email ‐ Elektronisch Milieujaarverslag art. 5.1.2e / 5.1.1c gedeeltelijk openbaar 6‐11‐20
114 Email ‐ Verzoek alsnog elektronisch milieu jaarverslag indienen art. 5.1.2e / 5.1.1c gedeeltelijk openbaar 24‐06‐20
115 Brief ‐ OFGV naar Asfaltcentrale art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 17‐05‐21
116 Email ‐ Asfaltcentrale Gebr Van der Lee mail (1) art. 5.1.2e / 5.1.1c gedeeltelijk openbaar 8‐10‐21
117 Email ‐ Asfaltcentrale Gebr Van der Lee mail (2) art. 5.1.2e / 5.1.1c gedeeltelijk openbaar 24‐07‐21
118 Controleverslag steekproef art. 5.1.2e gedeeltelijk openbaar 9‐03‐22
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Onderwerp 

Verzoek om handhaving  te Lelystad 

Geachte heer  

Op 19 november 2021 heeft u namens uw cliënte,  
, een verzoek om toezending van stukken op grond van de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob verzoek) en een verzoek om handhaving ingediend. 

Deze brief gaat enkel over het verzoek om handhaving, het Wob verzoek wordt in een 
aparte procedure afgehandeld door de provincie Flevoland. 

Inhoud handhavingsverzoek 
Het handhavingsverzoek heeft betrekking op het bedrijf , een 

asfaltcentrale, in Lelystad. Aangegeven wordt dat het bedrijf  
voor 1 januari 2021 een rapportage moet hebben ingeleverd over de emissie en 

minimalisatie van PAK’s en benzeen. U stelt dat wanneer voorgenoemde rapportage niet 

aangeleverd is, of niet voldoet aan artikel 2.20 Activiteitenregeling milieubeheer, dat een 
overtreding is. U verzoekt om daartegen handhavend op te treden door de centrale te 

sluiten.  

Daarnaast verzoekt u ook handhavend op te treden en de centrale te sluiten als blijkt dat 

het bedrijf niet of niet voldoende werk maakt van de minimalisatieverplichting uit artikel 
2.4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en/of als blijkt dat niet wordt voldaan aan de 

normering voor de uitstoot van PAK’s en benzeen zoals bedoeld in artikel 5.46 van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer.  

Bevoegd gezag en beslistermijn  
Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland is het bevoegd gezag voor de 

afhandeling van uw verzoek om handhaving. De directeur van de Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten van 
Flevoland gemandateerd om een besluit op uw verzoek om handhaving te nemen.  

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is de wettelijke beslistermijn voor uw 
verzoek om handhaving 8 weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst van uw 

verzoek. Dit betekent dat op uiterlijk 7 januari 2022 een besluit moet zijn genomen op 

uw verzoek om handhaving. Deze termijn kan - indien nodig - een keer met een redelijke 
termijn worden verlengd. 
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Onderwerp: Lucht- en geurproblematiek bij asfaltcentrales 

Aanwezig: De heren  en  (beiden van ) en  en  

 (beiden OFGV) 

Datum:  15 oktober 2021 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

Doel van het overleg is te komen tot afspraken m.b.t. de lucht- en geurproblematiek bij asfaltcentrales, 

mede naar aanleiding van rapportages van Bouwend Nederland. Het laatste rapportage is reeds via de 

mail (hedenochtend) aan u toegestuurd.  

Door de heer  wordt uitgelegd hoe de asfaltcentrale van de  in Lelystad is 

ontworpen en werkt.  

De asfaltcentrale van  beschikt over 2 verschillende systemen, te weten een 

energiezuinig systeem en een “regulier” systeem. 

Bij het energiezuinige systeem worden de primaire en secundaire materialen (zand, grind e.d.) verwarmt 

in een binnentrommel, waarna het materiaal vervolgens in een buitentrommel terecht komt waar het PR 

materiaal aan de materiaalstroom wordt toegevoegd. In dit systeem komt het PR materiaal niet 

rechtstreeks in aanraking met de branders. De temperatuur van het PR materiaal blijft beperkt en er is 

sprake van het indirect verwarmen van het PR materiaal. 

Bij het reguliere systeem is er sprake van 2 trommels. In de ene trommel (witte trommel) wordt het 

primaire en/of secundaire materialen verwarmt en in de andere trommel (zwarte trommel) wordt het PR 

materiaal (oud asfalt) verwarmt tot maximaal 110 graden. Vervolgens wordt het materiaal daarna 

samengevoegd.  

De trommel waarin het PR materiaal wordt verwarmt is extra lang uitgevoerd met speciale schoepen. 

Hierdoor kan het materiaal beter verspreidt worden in de trommel en wordt ook een betere werveling 

van het materiaal in de trommel verkregen. Hierdoor is er minder brandstof nodig om het PR materiaal 

op temperatuur te krijgen. Ook het langere verblijf in de trommel draagt hier positief aan bij. Tevens 

wordt aangegeven dat het PR materiaal op een grotere afstand van de branders in het midden van de 

trommel komt waardoor het niet in contact komt met de branders. 

Naarmate het percentage PR materiaal toeneemt in het asfalt gaat de capaciteit van de centrale omlaag. 

(m.a.w. de materiaalinstroom in de witte trommel gaat omlaag). Er wordt tot 80% PR-materiaal 

toegevoegd. De heer  geeft aan dat de concentratie van benzeen in het afgas van de zwarte 

trommel niet evenredig stijgt met het percentage PR-materieel. Als de zwarte trommel langer in werking 

is, bijvoorbeeld vanwege het hoge percentage PR-materieel, dan stijgt wel de emissievracht van 

benzeen. 

Bij hoge percentages hergebruik is naast een hoog percentage PR ook sprake van toepassing van 

secundair materiaal in de witte trommel. 

Daarnaast werd een filmpje van de firma  getoond waarin de werking van een vergelijkbaar 

principe van de dubbelwandig energiezuinig systeem werd getoond. Zie ook bijgaande link die tevens  

vergelijkbaar is (https://www.youtube.com/watch?v=v6PrPTpXKDY). 
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De productie van asfalt vindt in de dagperiode plaats en het gereed product wordt in de verschillende 

geïsoleerde silo’s opgeslagen voordat het per as wordt afgevoerd naar het werk. Deze opslag kan 

maximaal 5 dagen bedragen, maar is meestal beperkt tot een aantal uren.   

Verder werd door de heer  aangegeven dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden 

m.b.t. het camoufleren van de geur. Hiertoe zijn contacten gelegd met een collega-asfaltcentrale die 

goede ervaringen hiermee heeft, maar het is nog niet duidelijk hoe e.e.a. werkt en wat mogelijke 

gevolgen zijn (vrijkomen van stoffen e.d.). Er zullen in het voorjaar van 2022 metingen worden gedaan 

ter bepaling van de geurconcentratie en geurvracht uit de centrale.   

In het kader van het activiteitenbesluit wordt door de heer  aangegeven dat er een verplichting 

bestaat om eens in de vijf jaar informatie te geven over de emissie van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). 

Omdat benzeen is geclassificeerd als ZZS, is deze informatieverplichting ook op de  van 

toepassing.  Na een korte uitwisseling van informatie wordt afgesproken dat  voor het 

eind van het jaar (1 januari 2022) met een plan komt in verband met de informatieverplichting, waarin zij 

onder meer aangeeft hoe en wanneer zij metingen m.b.t. beide aspecten gaan uitvoeren en welke 

stoffen daarbij worden meegenomen.  

Van de zijde van de OFGV zal nog vooraf worden aangegeven waarmee rekening moet worden gehouden 

(zie de bijlage). 

Omdat metingen moeten worden uitgevoerd bij een representatieve bedrijfssituatie zal dit in de periode 

maart tot mei 2022 plaatsvinden waarna de meetresultaten naar de OFGV worden verstuurd. E.e.a. zal in 

het plan worden opgenomen.    

 

Bijlage 

Bepalingen over emissies naar de lucht in Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm): 

- Voor emissies van stookinstallaties gelden de eisen in afdeling 3.2.1 Abm. Gaat over 
standaardeisen aan NOx, stof en So2. 

 
- Aanvullend op afdeling 3.2.1 Abm zijn in § 5.1.6. Abm aanvullende bepalingen voor 

installaties voor de productie van asfalt opgenomen, met normen voor Nox, So2 en 

Vos opgenomen. In lid 1 is een bepaling over de emissiegrenswaarde van Pak 
opgenomen. In art. 5.37 van de Activiteitenregeling is opgenomen dat  “aan artikel 

5.46, eerste lid, onder a, van het besluit (Abm), wordt in ieder geval voldaan als aan 
de kwaliteitseisen voor asfalt en asfaltgranulaat volgens de BRL 9320 wordt voldaan.” 

Dit is in het overleg van 15 oktober kort aan de orde geweest, in verband met de 

acceptatie van TAG. Over de emissie van Pak zie verder het kopje Pak hieronder. 

- Voor procesemissies gelden de eisen in artikel 2.5 Abm. Hier worden de zogeheten 

stofklassen genoemd, onder meer de stofklasse ZZS. Benzeen is een MVP 2 stof 

(minimalisatieverplichting, gasvormige ZZS). De MVP2 grenswaarde is 1 mg/Nm3. Uit 
de metingen van 2019 bleek dat het gemiddelde van de drie deelresultaten 0,2 

miligram/Nm3 bedroeg. Een factor 5 onder de norm van 1 mg. Pak is een MVP2 stof 
met een standaardgrenswaarde van 0,05 mg/Nm3. Deze norm wordt herhaald in art. 

5.46 Abm. 



- In art. 2.4 Abm zijn de algemene verplichtingen voor ZZS opgenomen met in lid 3 de 

zogeheten informatieplicht zoals in het overleg is besproken. Het gaat over de mate 

waarin emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden en de 
mogelijkheden om emissies van die stoffen te voorkomen dan wel, indien dat niet 

mogelijk is, te beperken en te minimaliseren. Op Infomil is informatie over de 
informatieplicht opgenomen (https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-

water/lucht/zeer-zorgwekkende/minimalisatie/). Zie tevens het stappenplan uit de 

rapportage van Bouwend Nederland. Belangrijk onderdeel van de rapportage is een 
meetplan over de emissiemetingen naar benzeen en de specifieke technische 

aspecten van de installatie zoals is besproken (de lange zwarte trommel). Het 

voorstel is dat er wordt ingegaan op de mogelijkheden om de procesomstandigheden 
te beheersen en te beperken.  

- Pakemissies. In een uitzending op 18 oktober van Eenvandaag NPO1 over de 
asfaltfabrieken in Nederland bleek dat de centrale in Nijmegen, naast benzeen, ook 

veel te veel Pak uitstoot. Er zijn inmiddels reacties van omwonenden bij ons 

binnengekomen n.a.v. deze uitzending. De grote Pakemissie bij de centrale in 
Nijmegen was ons nog niet bekend; dus hoe komt het dat deze centrale teveel Pak 

uitstoot en is dat mogelijk ook bij andere centrales het geval? Wij stellen voor dat in 
de aan te leveren rapportage ook (kort maar afdoende) wordt ingegaan op 

Pakemissie. Bij voorkeur wordt in het meetplan ook een meting naar Pak  

opgenomen. 
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Onderwerp 

Verlengen beslistermijn verzoek om handhaving,  in Lelystad 

Geachte heer  

In mijn brief van 3 december 2021 bevestigde ik u de ontvangst van het verzoek om 
handhaving door u namens uw cliënt,  

, heeft ingediend. Uw verzoek heeft betrekking op het bedrijf 

, een asfaltcentrale, op het adres  in Lelystad. In deze brief informeer ik
u over de verlenging van de beslistermijn.

Bevoegd gezag 

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland is het bevoegd gezag voor de 

afhandeling van uw verzoek om handhaving. Het college van Gedeputeerde Staten van 
Flevoland heeft de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

(OFGV) gemandateerd om een besluit te nemen op uw verzoek om handhaving. 

Verlengen beslistermijn 

Ik heb uw verzoek om handhaving op 19 november 2021 ontvangen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht is de wettelijke beslistermijn voor uw verzoek om 

handhaving 8 weken, gerekend vanaf datum van ontvangst van uw verzoek. Dit betekent 
dat ik uiterlijk op 7 januari november 2022 een besluit moet hebben genomen op uw 

verzoek om handhaving. Mede door de complexiteit van het dossier kost het behandelen 

van uw verzoek meer tijd. Daarbij wil ik de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Daarom 
heb ik besloten om de beslistermijn te verlengen. De beslistermijn voor uw verzoek om 

handhaving kan op grond van artikel 4:14 Algemene wet bestuursrecht door mij worden 
verlengd. 

Hierbij verleng ik de beslistermijn voor uw verzoek om handhaving van 19 november 
2021 met betrekking tot het bedrijf  op het adres  

in Lelystad, met 8 weken. De termijn om te beslissen op uw verzoek om handhaving 
loopt tot en met 4 maart 2022.  
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Onderwerp 

Verzoek om handhaving  in Lelystad 

Geachte heer  

Op 19 november 2021 heeft u namens uw cliënte,  
, een verzoek ingediend om handhavend op te treden. Het verzoek heeft 

betrekking op de informatieplicht en minimalisatieplicht van zeer zorgwekkende stoffen 

(ZZS) bij het bedrijf . Volgens u worden er door dit bedrijf 
verschillende artikelen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling 

milieubeheer overtreden.  

Besluit 

Mede naar aanleiding van uw verzoek en het door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek uitgevoerde onderzoek heb ik besloten uw verzoek tot handhaven af te 

wijzen.  

Toelichting op het besluit  

U geeft aan dat wanneer het bedrijf  voor 1 januari 2021 geen 
rapportage heeft aangeleverd over de emissie en minimalisatie van PAK’s en benzeen er 

sprake is van een overtreding. Uit ons onderzoek is gebleken dat de asfaltcentrale in 
2019 heeft voldaan aan de informatieplicht zoals opgenomen in artikel 2.4 lid 3 van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat er geen overtreding plaatsvindt met 

betrekking tot de informatieplicht. 

Daarnaast geeft u aan dat wanneer uit de rapportage blijkt dat niet of niet voldoende 
werk gemaakt wordt van de minimalisatieverplichting uit artikel 2.4 van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer, of als niet wordt voldaan aan de normering voor PAK’s 

en benzeen in artikel 5.46 van het Activiteitenbesluit er sprake is van een overtreding en 
dat er handhavend opgetreden moet worden.  
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In het kader van het periodieke toezicht dat de OFGV uitvoert bij  zullen in 

het voorjaar/zomer van 2022 metingen worden uitgevoerd met betrekking tot de 

concentraties PAK’s en benzeen in de emissies naar de lucht. Deze metingen kunnen nu 
nog niet plaatsvinden, omdat er (gelet op de weersomstandigheden) op dit moment geen 

sprake is van een representatieve bedrijfssituatie. In de winterperiode is er significant 
minder vraag naar asfalt omdat er minder wegwerkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra 

de resultaten van deze metingen bekend zijn zal ook, opnieuw, een beoordeling worden 

uitgevoerd of wordt voldaan aan de minimalisatieverplichting voor de genoemde stoffen.  
 

Conclusie  
Er is op dit moment geen aanleiding om handhavend op te treden. Wel zal nog nader 

onderzoek worden gedaan. Omdat dit onderzoek vanwege de daarvoor benodigde 

(weers)omstandigheden niet op korte termijn kan worden uitgevoerd en omdat ik 
wettelijk verplicht ben om binnen een redelijke termijn op uw verzoek om handhaving te 

besluiten kan ik de resultaten van dit nader onderzoek niet afwachten. 
 

Volledigheidshalve wijs ik er daarnaast op dat, ook als uit dit nader onderzoek zou blijken 

dat er sprake is van een overtreding dit waarschijnlijk niet direct zou leiden tot het 
nemen van een handhavingsbesluit. Tenzij bijzondere omstandigheden daarvoor 

aanleiding geven zal het bedrijf in dat geval, conform het geldende VTH-beleid eerst in 
de gelegenheid worden gesteld om de overtredingen binnen een redelijke termijn 

ongedaan te maken. 

 
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: 
 

College van 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.  

 
Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van 

ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt. 
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Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek  
t.a.v. dhr. 
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

Ons kenmerk : 2022.03.07/Brf 001/Mkt 
Datum : 11 maart 2022  
Uw kenmerk : - 
Onderwerp : Verstrekken van informatie op basis van  

artikel 2.4 lid 3 Activiteitenbesluit Milieubeheer 

Geacht heer  

Bijgaand ontvangt u, ter invulling van de informatieverstrekkingsplicht van artikel 2.4 lid 3 
Activiteitenbesluit Milieubeheer, informatie ten aanzien van de mate waarin emissies van zeer 
zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden en de mogelijkheden om emissies van die stoffen 
te voorkomen dan wel te beperken. 

Deze informatie betreft de zaken die enige tijd geleden tijdens een gesprek met u en de heer  
 zijn besproken op onze Asfaltcentrale : 

- uitwisseling van informatie m.b.t. de activiteiten op het gebied van geur- en luchtemissies;

- het bespreken van de benzeenproblematiek bij asfaltcentrales (rapport VBW
onderzoeksprogramma reductie benzeenemissie bij asfaltproductie, Bouwend Nederland 29
juni 2021).

- het voornemen om in 2022 wederom de emissies naar lucht te meten.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Fa. Gebr. van der Lee vof, 

namens deze 

Hoofdkantoor: 
Lekdijk 28, 4124 KC Hagestein 

tel. 0347-351824, fax 0347-351734 
Vestiging Lelystad: 

Mortelstraat 4, 8211 AD Lelystad 
tel. 0320-273535, fax 0320-273536 

Vestiging Dordrecht: 
Donker Duyvisweg 35, 3316 BL Dordrecht 

tel. 078-6515973, fax 078-6181730 
K.v.K. Utrecht 23045407

BTW nr.  
www.gebrvanderlee.nl  
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Activiteiten op het gebied van geur- en luchtemissie 

Gebr. van der Lee is benaderd door een bewonersdelegatie groep van de wijken Groene 
velden en Oostrandpark. Er is een rondleiding georganiseerd voor de delegatie, met 
daarbij een toelichting op de productie van asfalt en de ervaren geuroverlast. Op deze 
wijze wordt geprobeerd om de omgeving te informeren ten aanzien van de asfaltcentrale 
en de processen die komen kijken bij het produceren van asfalt. 

 

Meten van uitstoot. 

Bij de inwerkingtreding van de regelgeving over ZZS in het LAP3 is op verzoek van de 
Omgevingsdienst aangegeven hoe Gebr. van der Lee omgaat met ZZS. In onze brief van 
OFGV van 18 juli 2019 (met kenmerk 20190718brf/mkt001) is informatie aangereikt over 
ZZS, zijn meetresultaten verstrekt en is een aangepast A&V-beleid en AO/IC toegezonden. 
Uit de meting is gebleken dat de asfaltcentrale voldoet aan de emissienormen. 

In 2022 wordt opnieuw een emissiemeting uitgevoerd. Deze meting dient in 
representatieve bedrijfscondities plaats te vinden; derhalve wordt de meting uitgevoerd in 
mei 2022 aangezien de asfaltcentrale dan weer op normale “zomer-productie” draait. 

 

Informatie ten aanzien van het rapport van Bouwend Nederland 

Vooruitlopend op het gesprek heeft u ons gevraagd in hoeverre het rapport bij ons bekend 
is en op welke wijze het rapport raakvlakken heeft met de bedrijfsvoering van de 
Asfaltcentrale Lelystad. 

De conclusie van het rapport is –kort gezegd- dat asfaltcentrales waar sprake is van 
indirecte verhitting, nagenoeg geen uitstoot van ZZS kennen, terwijl dit bij installaties met 
directe verhitting wel het geval is, met name daar waar de temperatuur waarbij de 
grondstoffen worden verhit zeer hoog is. Gebr. van der Lee heeft kennis genomen van het 
rapport; in het onderstaande is een beschouwing opgenomen waarbij de conclusies uit het 
rapport tegen de eigen bedrijfssituatie zijn gehouden. 

 

Asfaltcentrale Lelystad 

De productielijn van de Asfaltcentrale Lelystad heeft twee trommels waarin grondstoffen 
worden verwarmd, die op verschillende wijze worden verhit. Beide trommels worden 
gebruikt voor de productie van asfalt met meer of minder mate van gerecycled materiaal 
(asfaltgranulaat, ook wel PR-materiaal genoemd). 
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Eén trommel betreft een trommel met indirecte verhitting. Daardoor wordt conform het 
rapport gesteld dat de uitstoot ten minste lager is dan de gestelde norm van 
1 mg/Nm3@17%O2. Deze wordt in het onderstaande derhalve niet verder besproken. 

De tweede trommel betreft een trommel met directe verhitting. In het rapport wordt 
gesteld dat benzeenemissies ontstaan in de zwarte trommel waar asfaltgranulaat (oud 
asfalt) wordt opgewarmd. De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van benzeen is de 
piektemperatuur van asfaltgranulaatdeeltjes in de zwarte trommel. Deze piektemperatuur 
heeft nog een groot nadeel ten aanzien van de asfaltproductie en dat is kwaliteit.  

 

Kwaliteit 

Asfalt dankt zijn kwaliteit voor het grootste deel aan bitumen ofwel het bindmiddel van 
asfalt. Dit bindmiddel is veruit het kostbaarste bestanddeel van asfalt; het werd daarom 
interessant om asfalt te gaan hergebruiken. Ooit werd het oude asfalt koud toegevoegd. 
Sinds de jaren ‘90 werd de paralleltrommel (zwarte trommel) in het leven geroepen om 
oud asfalt op te warmen en ontdoen van vocht zodat toevoegen van hogere percentages 
oud asfalt mogelijk waren.  

Door deze ontwikkeling was de toevoeging van 50 % PR (gerecycled asfalt) en meer geen 
probleem, met de kanttekening dat de kwaliteit van het asfalt hierdoor wel minder werd. 

 

Bitumen 

Zoals al eerder gesteld is de lijm van het asfalt ofwel de bitumen een van de meest 
bepalende bestanddelen als het gaat om kwaliteit. Eenvoudig gesteld; hoe beter de lijm 
hoe beter het asfalt. Bitumen heeft de eigenschap dat het oxideert als het is verwarmd en 
wordt blootgesteld aan zuurstof. Deze oxidatie zorgt ervoor dat bitumen verouderd en 
daardoor harder wordt en z’n elastische vermogen verliest. 

Elke asfaltproducent is er derhalve bij gebaat het oude asfalt niet bloot te stellen aan te 
hoge temperaturen omwille van de veroudering van de bitumen. De installatie van Gebr. 
van der Lee is ontworpen en gebouwd op het principe van een lagere tempratuur en 
langere verblijfstijd van materialen in de trommel. Dit is destijds gedaan om te zorgen voor 
een langzame en gelijkmatige opwarming van materialen en recyclinggranulaat zodat de 
daarin aanwezige bitumen zijn kwaliteiten maximaal behoudt (een hoge temperatuur zorgt 
voor veroudering van bitumen waarbij bepalende eigenschappen als stijfheid en 
vermoeiing verminderen en daarmee voor een mindere kwaliteit van het geproduceerde 
asfalt zorgen). 
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Voorkomen van hoge temperatuur 

Uitgangspunt bij ons ontwerp was het PR materiaal niet bloot te stellen aan hoge 
temperaturen. Als PR- deeltjes verwarmd worden (met name de grotere deeltjes 10-25 
mm) wordt alleen het oppervlak verwarmd en naarmate de tijd verstrijkt, warmt het 
deeltje door naar binnen waardoor de warmte van het deeltje afneemt.  

Daarnaast kunnen de PR-deeltjes verbanden, wanneer die in aanraking komen met de 
vlam in de trommel. Ook dit heeft een negatief effect op de kwaliteit van het 
geproduceerde asfalt. 

Om toch een eindtemperatuur van ca. 110/120° C te krijgen moet het materiaal dus óf 
oververhit worden óf lang genoeg verwarmd worden. Dat eerste (oververhitting) gebeurt 
in de conventionele korte PR-trommel. Het laatste principe (lang verwarmen) is het 
uitgangspunt geworden voor de PR trommel die speciaal hiervoor is ontwikkeld voor de 
Asfaltcentrale Lelystad. Het verschil is in onderstaande toegelicht. 

 

Conventionele PR trommel / zwarte trommel 

Een conventionele PR trommel is zo gebouwd dat het opwarmen van het oude asfalt 
gebeurt door warmteoverdracht van een open vlam op het materiaal. Om dit mogelijk te 
maken is de trommel gevuld met strooischoepen die er voor zorgen dat het materiaal in 
een soort gordijn wordt verstrooid en toegankelijk wordt voor de stralingswarmte van de 
vlam. 

 
 Vlam- Schoepen voor de verwarming van het materiaal 

                                    bescherm- 
                                     schoepen 
 

Het eerste gedeelte van de trommel is voorzien van vlambeschermschoepen, die zoals de 
naam al doet vermoeden, de vlam beschermen. Dit gedeelte van de trommel is voorzien 



  

Gebr. van der Lee V.O.F.  
 
              
 

Pagina 5 

van vlakke platen die uitsluitend de trommelwand beschermt tegen slijtage en er voor 
zorgt dat het materiaal over de bodem van de trommel glijdt tot de strooischoepen en niet 
de vlam verstoord door vallend materiaal.  

Omdat de vlam ongeveer 3 meter lang is en de lengte van de vlambeschermschoepen in 
een conventionele trommel tussen de 2 en 3 meter, komt het materiaal toch in aanraking 
met de vlam. Het principe van de fabrikant is meer toegespitst op capaciteit als kwaliteit. 
Het oude asfalt valt niet alleen door het uiteinde van de vlam, het effect van de 
stralingswarmte net na de vlam veroorzaakt hetzelfde verschijnsel: piektemperatuur van 
de asfaltdeeltjes. 

 

PR trommel Asfaltcentrale Lelystad  / Gebr. van der Lee 

Waar de conventionele trommels vaak niet langer zijn dan 8-10 meter, meet de trommel 
van de Asfaltcentrale Lelystad 17 meter en is het gedeelte vlambeschermschoepen bijna 6 
meter lang.  

Hoewel de kwaliteit van het secundaire materiaal en een efficiëntere manier van 
opwarmen als uitgangspunt heeft gediend voor de ontwikkeling van onze PR trommel, 
blijkt nu aan de hand van het rapport dat dit uitgangspunt hand in hand is gegaan met alle 
positieve effecten ten aanzien van benzeenuitstoot.    

 
 Vlambeschermschoepen Schoepen voor de verwarming van het materiaal 
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Conclusie 

De voordelen van de trommel van Asfaltcentrale Lelystad ten opzicht van de conventionele 
trommels : 

- Oud asfalt komt niet in contact met de vlam. 

- Oud asfalt komt niet in aanraking met de stralingswarmte net na de vlam. 

- Temperatuur van de vlam is lager vanwege de langere verblijftijd in de trommel 
(materiaal hoeft niet oververhit te worden). 

- Door de langere lengte van de strooischoepen is de warmteoverdracht efficiënter, 
de afgastemperatuur is lager. 

 

Door de gebruikte techniek is bereikt dat de uitstoot ten minste lager is dan de gestelde 
norm van 1 mg/Nm3@17%O2, hetgeen is bevestigd door de uitgevoerde emissiemetingen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Gebr. van der Lee vof 
De heer  

Lekdijk 28 

4124 KC  HAGESTEIN 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
12-4-2022 - Z2021-011385/D2022-150045 

Onderwerp 

Verzoek indienen meetplan asfaltcentrale Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad 

Geachte heer  

Op 15 oktober 2021 is er overleg gevoerd tussen u, de heer  (namens de 
asfaltcentrale) en de heren  en  (OFGV) over de werking van de 

asfaltcentrale in relatie met de rapportage van Bouwend Nederland van 29 juni 2021 en 

de informatieplicht op grond van artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er 
zijn afspraken gemaakt over het opstellen van een meetplan voor het uitvoeren van een 

meting in mei 2022 

Inmiddels heb ik van u de informatie ontvangen over de werking van de asfaltcentrale in 

relatie met genoemde rapportage en de informatieplicht, maar ontbreekt het meetplan. 

Ik vraag u daarom het meetplan binnen 3 weken na verzenddatum van deze brief aan 

mij toe te sturen. Voor inhoudelijke informatie over het meetplan verwijs ik u nog naar 
de bijlage van het verslag van 15 oktober 2021 dat op 6 december 2021 aan de heer  

 is verzonden. 
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Vragen 

Heeft u vragen over het meetplan dan kunt u contact opnemen met de heer  via 

telefoonnummer 06  of e-mail: @ofgv.nl voor overige vragen met de 
heer  via telefoonnummer: 06  of e-mail: @ofgv.nl. 

 
 

Hoogachtend, 

 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

Namens deze, 

 

 
 

 

 
 

 
Afschrift:  

- Gebr. Van der Lee, Lelystad 



Gebr. Van der Lee vof 
De heer  

Mortelstraat 4 

8211 AD  LELYSTAD 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
12-4-2022 1 Z2021-011385/D2022-150830 

Onderwerp 

Afschrift Verzoek indienen meetplan asfaltcentrale Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad 

Geachte heer  

Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief ”Verzoek indienen meetplan asfaltcentrale 
Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad”, zoals deze is verstuurd naar Gebr. Van der Lee 

vof in Hagestein, met kenmerk Z2021-011385/D2022-150045. 

Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer  via 
telefoonnummer: 06  of e-mail: @ofgv.nl. 

De OFGV 
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 milieutaken op het gebied van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving. 

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Omgevingsvergunning  

bouwen en milieuneutraal veranderen 

Firma Gebroeders van der Lee 

 Mortelstraat 4 Lelystad 
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Aanvrager:   

Firma Gebroeders van der Lee  
Lekdijk 28 

4124KC  HAGESTEIN 
 

Locatie: 

Mortelstraat 4 

8211AD  LELYSTAD 

 

Onderwerp:  

Realisatie van een transportband in de inrichting van de asfaltcentrale 

Datum aanvraag: 8-3-2022 

Kenmerk OFGV: Z2022-004015 
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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.  
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN 

1 Gegevens aanvrager 

 Op 8 maart 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen en het 

milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van de firma Gebroeders 
van der Lee, Lekdijk 28 te Hagestein. 

2 Projectbeschrijving 

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:  
Het betreft de realisatie van een elektrische transportband tussen breker/zeefinstallatie 

en opslagloods in de inrichting van de asfaltcentrale aan de Mortelstraat 4 in Lelystad. 

Met het gebruik van een transportband kan de hoeveelheid transportbewegingen binnen 
de inrichting aanzienlijk worden verminderd. Een uitgebreide beschrijving is opgenomen 

in de bijlage “Toelichting op de aanvraag” van de aanvraag. Gelet op bovenstaande 
omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven 

activiteiten: 

- bouwen; 
- milieu-neutrale wijziging van de inrichting. 

3 Omschrijving van de aanvraag 

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:  
 aanvraagformulier met OLO nummer 6795679 (zaaknummer Z2022-004015); 
 1646731979764_Bijlage_1_Kadastrale_kaart.pdf          08-03-2022 
 1646731979786_Bijlage_2_Tekeningen_T-0202507A.PDF        08-03-2022 
 1646731979815_Bijlage_3_72152-HB01_rev2.0_-_Staa-lconstructie_transportband.pdf   08-03-2022 

 1646731980411_Toelichting_op_de_aanvraag.pdf          08-03-2022 
 1648805453902_Bijlage_4_Ankerplan_-van_der_Lee__T--0207246.pdf       01-04-2022 
 1651766588962_Bijlage_5_v1.1_Funderingsplan.pdf              05-05-2022 

 1651766588988_Bijlage_6_Detailtekeningen.pdf          05-05-2022 
 1651766589076_Toelichting_op_de_aanvullende_bijlagen.pdf        05-05-2022 

4 Huidige vergunningssituatie 

Voor de inrichting zijn eerder onderstaande vergunningen verleend: 

- omgevingsvergunning (revisie), d.d. 1 juni 2011, kenmerk 1163929; 

- veranderingsvergunning voor uitbreiding van de opslag, d.d. 22 augustus 2013, 
kenmerk 130822/HDI/kbe-001; 

- omgevingsvergunning voor de uitbreiding met 2e gedeelte Asfaltstraat 8  

(milieuneutraal wijzigen) d.d. 17 juni 2014, kenmerk 140617/HDI/kbe-001. 

5 Bevoegd gezag en vergunningplicht 

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 Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten 
van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 11.3, sub c onder 5 

en 28.4, sub a onder 6 van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een 

IPPC-installatie behoort.  
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Gedeputeerde Staten ervoor zorgen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden 

voorschriften op elkaar zijn afgestemd.  

6 Beoordeling van de aanvraag en procedure 

 Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. Op 26 april 2022 is om 

aanvullende informatie gevraagd. Naar aanleiding hiervan is de aanvraag op 6 mei 2022 
aangevuld. De aanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van de 

gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in 

behandeling genomen.  
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven 

in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop is van de aanvraag conform artikel 3.8 Wabo 

kennis gegeven op officiële bekendmakingen en in de Flevopost editie Lelystad. 
 

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te 
verlengen met zes weken. Dit is op basis van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Ook deze 

verlenging is bekend gemaakt op officiële bekendmakingen en in de Flevopost editie 

Lelystad. 

7 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 en 6.2 van het Bor, is de aanvraag op 9 maart 2022 en 6 mei 

2022 ter advies aan gemeente Dronten gezonden. Naar aanleiding hiervan is op 17 juni 

2022 advies van de gemeente ontvangen dat in hoofdstuk Inhoudelijke overwegingen 
bouwen en in de voorschriften bouwen is opgenomen.  
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN BOUWEN 

1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk  

De inhoudelijke beoordelingen zijn gedaan op basis van in paragraaf 3 onder procedurele 

overwegingen aangegeven documenten. 

2 Overwegingen 

In artikel 2.10 van de Wabo is, voor zover van toepassing, bepaald dat de 
omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen alleen mag en moet worden geweigerd 

als: 
• niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking 

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

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

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

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

12 van de Woningwet). 
 

Bouwbesluit 

• Aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen en voorschriften van 
het Bouwbesluit 2012; 

 
Bouwverordening 

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

gemeente Lelystad;  
 

Bestemmingsplan 
• Het bouwwerk voldoet aan de voorschriften van de bestemming 'Bedrijventerrein' 

(artikel 5) van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Oostervaart; 

 
Welstand 

• Het bouwplan is gesitueerd in een gebied waarvoor geen welstandscriteria gelden  

 (welstandsvrij gebied). 

3 Conclusie 

De ingediende aanvraag voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke vereisten. Gelet op 

artikel 2.1, lid 1 onder a, en artikel 2.10 van de Wabo kan de vergunning worden 
verleend. 
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU 

1 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 

- er geen verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapport (niet m.e.r.-
plichtig is). 

 

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 

2 Toetsing gevolgen milieu 

 Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens wordt 

geconcludeerd dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat: 
- De realisatie van de elektrische transportband niet zal leiden tot andere of grotere 

nadelige gevolgen voor het milieu; 

- Door de realisatie van de elektrische transportband zal het aantal 
vervoersbewegingen binnen de inrichting afnemen, waardoor ook de emissies 

hiervan afnemen; 
- er geen uitbreiding van de jaarlijkse capaciteit plaatsvindt. 

 

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige 
milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. 

3 Toetsing geen andere inrichting 

 Op basis van de aanvraag en de in de toelichting op 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. 

4 Toetsing milieueffectrapportage 

 Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De 
reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet wordt  

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

Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). 

5 Conclusie 

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

inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 
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VOORSCHRIFTEN BOUWEN 

Voor het onderdeel Bouwen zijn de volgende voorschriften van toepassing: 

• De constructie is ten behoeve van de vergunning globaal beoordeeld op basis van de 

tot nu toe ingediende constructieve gegevens conform het gestelde in de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (Mor) artikel 2.7 lid 2. Ingediende constructieve gegevens: 

- bijlage_3_72152-hb01_rev2.0_-_staalconstructie_transportband; 

- bijlage_4_ankerplan_van_der_lee__t-0207246; 
- bijlage_5_v1.1_funderingsplan; 

- bijlage_6_detailtekeningen. 

 
Opmerkingen: 

- In bijlage 5 wordt in het funderingsadvies een maximaal toelaatbare 
paalbelasting berekend. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de paalfactor 

αp en de correlatiefactoren ξ3 en ξ4. 

- In bijlage 5 wordt verwezen naar een berekening van ingenieursbureau Van 
Roekel & Van Roekel. Deze is niet ingediend. 

 
Aangezien de constructie nog niet volledig is ingediend, dient u voor de uiteindelijke 

beoordeling zorg te dragen voor het tijdig, doch minimaal 3 weken voor de start 

van de bouw, indienen van de volgende bescheiden: 
- Een definitieve constructieberekening van de onderbouw, inclusief 

wapeningsberekening, rekening houdend met bovengenoemde opmerking.  

- Een definitief funderingsadvies conform de huidige voorschriften. 
- Definitieve constructietekeningen van de onderbouw (palenplan, 

funderingsoverzicht en funderingswapening). 
 

Voor de definitieve goedkeuring op de hoofdconstructie zult u, na ontvangst van 

bovengenoemde aanvullingen, via een aparte brief nader worden geïnformeerd. Voor de 
goedkeuring op overige onderdelen dient u ten minste 3 weken voor de start van een 

onderdeel de constructieve gegevens ten behoeve van dit onderdeel te hebben 
ingediend. 

Wij maken u erop attent dat de constructie pas na de definitieve goedkeuring op 

de hoofdconstructie in uitvoering mag worden genomen. 
 

• De aanvullende bescheiden moeten door de respectieve opstellers ondertekend dan 
wel gewaarmerkt zijn; 

 

• Van materialen en bouwdelen waarvoor het bouw- en woningtoezicht dit noodzakelijk 
acht dienen vooruitlopend op de verwerking daarvan kwaliteitsverklaringen of andere 

bewijsstukken te worden overgelegd. 

 
 

Start- en/of gereedmeldingen 
De benodigde start-, tussen- en gereedmelding kan de vergunninghouder doen via het 

volgende webformulier http://www.lelystad.nl/startgereedmelding. 

  



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Bezwaarschrift Van Uffelen Advies namens  - Tegen afwijzing

handhavingsverzoek Mortelstraat 4 Lelystad
Datum: woensdag 23 maart 2022 11:22:52
Bijlagen: DOCUVITP-#2937172-v1-

Bezwaar Van Uffelen Advies namens tegen afwijzing verzoek om handhaving Asfaltcentrale Mortelstraat 4 Lelystad -
Z2021-015170.PDF
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Hoi 

Er is bezwaar ingediend tegen het afwijzen van het hh verzoek inzake van der Lee, zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 06-
E. @ofgv.nl
W. www.ofgv.nl

logo en tekst CRKBO

Van: @ofgv.nl> 
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 11:18
Aan: @ofgv.nl>
Onderwerp: FW: Bezwaarschrift Van Uffelen Advies namens 

 - Tegen afwijzing handhavingsverzoek Mortelstraat 4 Lelystad

Hoi 

Zojuist kreeg ik deze mail van de bezwarencommissie van Flevoland.
Er is een bezwaarschrift binnengekomen tegen een besluit dat jij hebt opgesteld in
een zaak verzoek om handhaving jegens Van der Lee Asfaltcentrale.
Deze zaak staat op jouw naam, vandaar dat ik de mail doorstuur naar jou.
Reageer jij richting de bezwarencommissie van Flevoland?

Groet 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 10:28
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Aan: @ofgv.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: Bezwaarschrift Van Uffelen Advies namens  -
Tegen afwijzing handhavingsverzoek Mortelstraat 4 Lelystad
 
Beste 
 
Hierbij het bezwaarschift Van Uffelen Advies namens 
 tegen afwijzing handhavingsverzoek Mortelstraat 4 Lelystad  d d  2 maart 2022
 
De hoorzitting is gepland op dinsdagmiddag 10 mei 2022 graag ontvangen wij jullie verweerschrift voor 22
april 2022
 
Bezwaarde heeft ook een verzoek om een vergoeding voor proceskosten
 
 
 
Met vriendelijke groet,

 

Eenheid Juridische Zaken & Inkoop
Afdeling Concernzaken
 
tel  06-
mail  @flevoland nl
 
 
***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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In het bijgevoegde besluit bent u als behandelend ambtenaar aangemerkt. Het besluit stelt dat het betreffende 
bedrijf beschikt over een emissie- en reductieprogramma. 
Dit programma is niet opgenomen als bijlage bij het besluit. Ik kon het ook niet vinden bij de verschillende 
Wob-verzoeken die over dit bedrijf zijn ingediend. 
Kunt u het mij toezenden? 
 
Met vriendelijke groeten, 
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Van:
Verzonden: maandag 14 maart 2022 11:30
Aan:
Onderwerp: RE: Gebroeders Van der Lee

Hoi  

Ja, dat is prima. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 06-
E. @ofgv.nl
W. www.ofgv.nl

Van:  @ofgv.nl>  
Verzonden: maandag 14 maart 2022 11:29 
Aan:  @ofgv.nl> 
Onderwerp: RE: Gebroeders Van der Lee 

Hoi  

Ja dat is goed, ik zal hier even naar kijken. 
Is het goed dat ik een LOD bij je zet (je hebt ook de vlod voor mij tegengelezen, maar er is een 
zienswijze binnengekomen) ( ) 

Met vriendelijke groet,  
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Van:  @hotmail.com>  
Verzonden: zondag 13 maart 2022 20:15 
Aan:  @ofgv.nl> 
Onderwerp: Gebroeders Van der Lee 
 
Geachte  
 
In het bijgevoegde besluit bent u als behandelend ambtenaar aangemerkt. Het besluit stelt dat het betreffende 
bedrijf beschikt over een emissie- en reductieprogramma. 
Dit programma is niet opgenomen als bijlage bij het besluit. Ik kon het ook niet vinden bij de verschillende 
Wob-verzoeken die over dit bedrijf zijn ingediend. 
Kunt u het mij toezenden? 
 
Met vriendelijke groeten, 
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Van:
Verzonden: maandag 14 maart 2022 10:48
Aan:
Onderwerp: FW: Gebroeders Van der Lee
Bijlagen: 25 Afwijzing.pdf

Hoi  

Heb jij tijd om even naar onderstaande vraag te kijken? Als we even moeten overleggen kan dat 
natuurlijk. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 06-
E. @ofgv.nl
W. www.ofgv.nl

Van:  @hotmail.com>  
Verzonden: zondag 13 maart 2022 20:15 
Aan:  @ofgv.nl> 
Onderwerp: Gebroeders Van der Lee 

Geachte  

In het bijgevoegde besluit bent u als behandelend ambtenaar aangemerkt. Het besluit stelt dat het betreffende 
bedrijf beschikt over een emissie- en reductieprogramma. 
Dit programma is niet opgenomen als bijlage bij het besluit. Ik kon het ook niet vinden bij de verschillende 
Wob-verzoeken die over dit bedrijf zijn ingediend. 
Kunt u het mij toezenden? 

Met vriendelijke groeten, 
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De heer  heeft aangegeven om te kijken of het proces van oud asfalt van de 
zwarte trommel direct richting uitlaatschoorsteen loopt, om dit eerst via een andere route te 
laten lopen. Van de zwarte trommel naar de witte trommel waar het eerst verhit wordt en 
dan naar de uitlaatschoorsteen. Het onderzoek loopt. het onderzoek is om na te gaan over 
het oude asfalt inderdaad minder geurhinder gaat geven.
Mijn advies was om dit onderzoek door te zetten. ook aangegeven of het haalbaar is om na 
de stofvanger een ontgeuringsinstallatie te plaatsen. Ook dit kan onderzocht worden.
De heer  gaf gelijk aan dat als dit het was, dan wordt het gelijk geplaatst.
Er is geen onderzoek gedaan of het wel mogelijk is.
Soort klacht: geurklacht
Start Waarneming: 14 juli 2021
Eind Waarneming: 15 juli 2021



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH 

Toezichthouder: de heer  

Inrichting gegevens 

Nummer: L-000485

Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.

Adres: Hagenduin 27in Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad

Locatie Status: 
Instantie: Provincie Flevoland 

Zaakgegevens 

Zaaknummer: Z2022-008914 klacht/melding 

Notities 

Afhandeling 

Klager beantwoordt via e-mail: Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. 

Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen 
afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder 

worden ervaren. 

 
18





2

 

 
 
 

 
 
Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 088   
E. @ofgv.nl 
W.ofgv.nl  
 

          

   
 













Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Reactie milieuklachtenformulier
Datum: vrijdag 1 juli 2022 19:22:41
Bijlagen: image001.jpg

image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg

Goedenavond,

Ik ga hier verder geen actie op ondernemen. Dit is ter info.

Een prettig weekend toegwenst,

Van: @xs4all.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 juli 2022 19:14
Aan: @ofgv.nl>
Onderwerp: Re: Reactie milieuklachtenformulier

Beste 

We snappen jullie taak maar deze bureacratische liflaf antwoorden zijn toch eigenlijk te
belachelijk voor worden. We hebben binnenkort een overleg met provincie, gemeente en GGD
en ik heb namens de bewoners van Buitenhof en Groene Velden aangegeven dat we werkelijk
verbijsterd zijn over hoe de OFGV met deze klachten omgaat. En dat terwijl we hebben
aangeboden om in samenwerking dit probleem aan te pakken. Ik kan me toch niet voorstellen
dat jullie hier trots op zijn.  Bewoners van genoemde wijken kunnen niet buiten zitten, hebben
last van lichamelijke klachten, huizen raken vol met die stank en jullie sturen dergelijke
antwoorden. Het zou al mooi zijn als je als handhavingsdienst ook maar enig moment blijk zou
geven van verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is toch op enig moment jullie taak? Toch zeker
moreel?

Wordt vervolg

Met groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 1 jul. 2022 om 15:29 heeft @ofgv.nl> het volgende
geschreven:

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee,
Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen

22







2

 
 
Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 088   
E. @ofgv.nl 
W.ofgv.nl  
 

          

   
 
 
 
 

Van: @gmail.com>  
Verzonden: vrijdag 1 juli 2022 17:16 
Aan: @ofgv.nl> 
Onderwerp: Re: Reactie milieuklachtenformulier 
 
Goedemiddag 
 
Dank voor uw bericht.  
 
Helaas stuurt u ditzelfde bericht naar alle buurtgenoten met dezelfde klachten. Maar waarom doet u navraag bij het 
bedrijf en controleert u zelf niet? Wat denkt u dat zij zeggen: “ja, wij zijn keer op keer in overtreding”? Natuurlijk 
niet. Dus is het niet juist uw taak dit te controleren ipv een standaard antwoord naar al die zeurpieten in deze dure 
wijk te struren? 
 
Graag uw antwoord hierop. 
 
Met vriendelijke groet 

 
 
 
 
 

Op 1 jul. 2022 om 15:29 heeft @ofgv.nl> het volgende geschreven: 

  
Geachte heer/mevrouw, 
  
Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in 
Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering 
zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
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Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 088   
E. @ofgv.nl 
W.ofgv.nl  
  

          

   
  
  
 

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de 
geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. 
De proclaimer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op 
https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer  
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Van:
Verzonden: vrijdag 1 juli 2022 17:35
Aan:
Onderwerp: FW: Reactie milieuklachtenformulier

Goedemiddag, 

Zal ik hierop reageren? Zo ja stel ik eventueel het volgende voor: 

Geachte heer/mevrouw, 

Elke klacht wordt serieus behandeld. Het bedrijf wordt regelmatig gecontroleerd, bij deze controles zijn 
tot op heden geen productieafwijkingen geconstateerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 088 
E. @ofgv.nl
W.ofgv.nl

Van: @gmail.com> 
Verzonden: vrijdag 1 juli 2022 17:16 
Aan: @ofgv.nl> 
Onderwerp: Re: Reactie milieuklachtenformulier 

Goedemiddag 

Dank voor uw bericht. 
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Helaas stuurt u ditzelfde bericht naar alle buurtgenoten met dezelfde klachten. Maar waarom doet u navraag bij het 
bedrijf en controleert u zelf niet? Wat denkt u dat zij zeggen: “ja, wij zijn keer op keer in overtreding”? Natuurlijk 
niet. Dus is het niet juist uw taak dit te controleren ipv een standaard antwoord naar al die zeurpieten in deze dure 
wijk te struren? 
 
Graag uw antwoord hierop. 
 
Met vriendelijke groet 

 
 
 
 
 

Op 1 jul. 2022 om 15:29 heeft @ofgv.nl> het volgende geschreven: 

  
Geachte heer/mevrouw, 
  
Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in 
Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering 
zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
  
  

 
 
Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 088   
E. @ofgv.nl 
W.ofgv.nl  
  

          

   
  
  
 

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de 
geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. 
De proclaimer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op 
https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer  



06-07-2022 13:28 FW Milieuklachtenformulier

file:///H:/Downloads/851941 _ FW Milieuklachtenformulier D2021-245461 .htm 1/3

From:
Sent on: maandag 6 september 2021 15:00:59
To: @hotmail.com
Subject: FW: Milieuklachtenformulier
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file:///H:/Dow    

Geachte mevrouw 
 
Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 

 

Bo�er 14-15
 Postbus 2341
 8203 AH Lelystad

 T. 06 
 E. @ofgv.nl 

W. ofgv.nl

 
 
 
 
Van: @ofgv.nl @ofgv.nl> 

 Verzonden: vrijdag 3 september 2021 15:08
 Aan: @ofgv.nl>

 Onderwerp: Milieuklachtenformulier
 

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

Milieuklachtenformulier

Naam

E-mail
@hotmail.com

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon
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file:///H:/Downloads/851941 _ FW Milieuklachtenformulier D2021-245461 .htm 3/3

06

Ik wens anoniem te blijven

Ja (uw gegevens zijn alleen bij de OFGV en de partner in wiens opdracht wij deze klacht
afhandelen bekend)

Gegevens van de melding

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

Datum waarneming
03 september 2021

Tijd waarneming
15:00

Plaatsnaam waarneming

Lelystad Buitenhof

Uw melding gaat over:

Lucht (geur/stank)

Toelichting melding

ALWEER vreselijke stank van de asfaltfabriek! Zeer ongezond ook deze giftige stoffen in de
lucht... is nu meerdere keren per week raak

 



06-07-2022 13:33 FW Milieuklachtenformulier Lelystad

file:///H:/Downloads/870580 _ FW Milieuklachtenformulier Lelystad D2021-264039 .htm 1/3

From:
Sent on: maandag 11 oktober 2021 09:26:17
To: @gmail.com
Subject: FW: Milieuklachtenformulier Lelystad
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Geachte mevrouw 
 
Ik heb uw melding geregistreerd.
Gelet op het tijdstip en windrichting van uw waarneming is het niet aannemelijk dat de overlast is veroorzaakt door d
asfaltcentrale.
Het is niet bekend waardoor de overlast is veroorzaakt.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 

 

Bo�er 14-15
 Postbus 2341
 8203 AH Lelystad

 T. 06 
 E. @ofgv.nl 
 W. ofgv.nl

 
 
 
Van: @ofgv.nl < @ofgv.nl> 

 Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 08:38
 Aan: @ofgv.nl>

 Onderwerp: Milieuklachtenformulier
 

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

Milieuklachtenformulier

Naam
Mw. 

E-mail
@gmail.com

Adres

Postcode

Plaats
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Telefoon
06

Ik wens anoniem te blijven

Nee

Gegevens van de melding

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

Datum waarneming
08 oktober 2021

Tijd waarneming
08:30

Plaatsnaam waarneming

Lelystad

Windrichting

ZO

Weertype

Mist

Uw melding gaat over:

Lucht (geur/stank)

Toelichting melding

De asfalt fabriek is weer zeer goed te ruiken. Ik ruik het vaker, maar heb het nog nooit eerder
gemeld
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Van:  @ofgv.nl>
Verzonden op: donderdag 30 juni 2022 15:29:01
Aan: @ofgv.nl>
Onderwerp: Milieuklachtenformulier

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

Milieuklachtenformulier

Naam

E-mail
@gmail.com

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon
06

Gegevens van de melding

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

Datum waarneming
30 juni 2022

Tijd waarneming
15:00

Plaatsnaam waarneming

Bovenstaand adres

Windrichting

Noordelijk

Weertype

Half bewolkt

Uw melding gaat over:
Lucht (geur/stank)

Toelichting melding

De asfalt lucht is weer niet te harden hier. Wanneer gaan jullie nu eens iets DOEN hier aan? Ik
kan u al wel zeggen dat wij gevolgen voor onze gezondheid gaan onderzoeken en verhalen op
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de dader van al deze ellende! Kortom, doet u er ook iets aan? Tot nu toe hebben we vele malen
een bericht gestuurd, maar komt u niet verder dan een standaard mail reply en geen enkele
persoonlijke benadering.

Toestemming digitaal communiceren
Mogen wij?

Ja, ik geef akkoord





Onderzoek Klacht over asfalt lucht op locatie Buitenhof te Lelystad. 

Windrichting: Noord, Noordwest (NNW) Volgens Windfinder.com deze richting is bevestigd op locatie. 

TIJD Locatie Bevindingen 
16.15 uur Beerninkholt Aankomst woongebied Buitenhof. 
16.19 uur Kraaienhof 2 Geen geurhinder geconstateerd. 
16.27 uur Vennendal 87 Lichte branderige geur die ik in vlagen ruik. 
16.32 uur Het Everloo Duidelijke verbrande (Asfalt) lucht ruik ik op locatie. 
16.37 uur Vennendal 48 Geen geurhinder geconstateerd 
16.38 uur Beerninkholt Vertrek woongebied Buitenhof. 
16.48 uur Asfaltstraat 13 Aankomst locatie nabij Asfaltcentrale. Hierbij zie ik dat rook uit 

de uitlaatpijp van de centrale komt. (zie bijlage 1) 
16.55 uur Asfaltstraat 13 Vertrek van locatie nabij Asfaltcentrale. 

Bijlage 2 Geeft de afstand weer tussen vermoedelijke oorzaak en gebied waar de hinder is vastgesteld. 

Bijlage 3 Geeft aan welke locaties ik heb genoteerd in het onderzoek door middel van een gele stip.  

Bijlage 1. 
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Van:
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 14:33
Aan:
Onderwerp: RE: Milieuklachtenformulier

Goedemiddag, 

Dankjewel voor het spoedige antwoord. Ik ga hier verder geen reactie op versturen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Van: @ofgv.nl>  
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 12:19 
Aan: @ofgv.nl>; @ofgv.nl> 
Onderwerp: RE: Milieuklachtenformulier 

Dag  

Ik denk dat het beste is om hier niet op te reageren. Je bent duidelijk geweest in jouw eerste e-mail 
en door nu te reageren, wekt dat alleen maar een nutteloze discussie op. 

Groet, 
 

Van: @ofgv.nl>  
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 23:25 
Aan: @ofgv.nl>; @ofgv.nl> 
Onderwerp: Fw: Milieuklachtenformulier 

Goeienavond,  

Hoe kan ik het beste hierop reageren? 
Ik stel voor: 

Geachte, 

Uw klacht wordt uiterst serieus genomen. De klacht wordt compleet opgenomen in het dossier van 
gebr. Van der Lee.  
De OFGV heeft geen expertise over gezondheidsvragen. Daarvoor verwijs ik u naar de afdeling 
medische milieukunde van de GGD. medischemilieukunde@ggdflevoland.nl 

Met vriendelijke groet, 

Een prettige avond toegewenst, 

 

Van: @matw.nl>  
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 18:42 
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Aan: @ofgv.nl> 
Onderwerp: RE: Milieuklachtenformulier 
 
Dag, 
Helaas krijgen we altijd het standaard antwoord van u. noteert u ook dat het geen geurhinder is maar 
geuroverlast. Binnen moeten zitten met ramen dicht (ook bij 28 graden) en zware hoofdpijn is GEEN 
HINDER! 
 
 
 
Verzonden vanaf mijn Galaxy 

 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: @ofgv.nl>  
Datum: 29-06-2022 16:49 (GMT+01:00)  
Aan: @matw.nl>  
Onderwerp: RE: Milieuklachtenformulier  
 

Geachte heer/mevrouw  

  

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit 
navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde 
windrichting kan geurhinder worden ervaren. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

 

 

  

 

  

E. @ofgv.nl 
T. 06-  

W. www.ofgv.nl 
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Van:
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 12:01
Aan:
Onderwerp: Re: afhandeling klachten

Goeiemiddag ,  ik ben momenteel bezig met een klacht afhandeling ik ga vanmiddag de zaken toevoegen aan 
de lijs5  

Met vriendelijke groet, 

 

E. @ofgv.nl
T. 06-
W. www.ofgv.nl

From: @ofgv.nl> 
Sent: Wednesday, June 22, 2022 11:39:31 AM 
To: @ofgv.nl> 
Subject: FW: afhandeling klachten  

Hoi  

Hoe ver ben je met de afhandeling? 
Ik zie in power browser dat Z2022-008749 en de volgende zaken nog op mijn naam staan. 
Later is nog toegevoegd Z2022-008833 en Z2022-008834. 

Groet,  

Van:   
Verzonden: maandag 20 juni 2022 09:57 
Aan: @ofgv.nl> 
Onderwerp: afhandeling klachten 

Hoi  

Van  heb ik begrepen dat jij de klachten over de asfaltcentrale in Lelystad afhandelt. 
Ik heb gebeld met de bedrijfsleider en die heeft aangegeven dat er zaterdag gedraaid is en er geen bijzonderheden 
zijn geweest. 

Je kunt als reactie sturen: 

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Het bedrijf is diverse 
keren gecontroleerd.  
Bij deze controles zijn geen productieafwijkingen geconstateerd en geen aanwijzingen dat de 
vergunningvoorschriften niet worden nageleefd.  
Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. 
Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren. 
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Bij de volgende zaken kun je mij ontkoppelen en jouw als behandelaar koppelen. 
Bevoegd gezag is provincie Flevoland, 
Als locatie moet gekoppeld worden Mortelstraat 4 in Lelystad met naam Asfaltcentrale gebr. Van der Lee. 
  
Z2022-008744 
Z2022-008745 
Z2022-008746 
Z2022-008747 
Z2022-008749 
Z2022-008753 
Z2022-008756 
Z2022-008757 
Z2022-008759 
Z2022-008760 
Z2022-008764 
Z2022-008766 
Z2022-008768 
Z2022-008771 
  
Er zijn er nog meer. Die worden door OM op jouw naam gezet. 
  
Als er vragen zijn hoor ik het. 
  
Groet,  
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juni 2022 12:15
Aan:
Onderwerp: RE: reactie milieuklachtenformulier

Goedemiddag  

Zojuist heb ik mevrouw beantwoord met de toegezonden tekst. Dankuwel voor het doorsturen hiervan. 
Mocht mevrouw hierop weer een reactie hebben dan zal ik dit weer doorsturen. 

Ik heb in de tussentijd de desbetreffende zaak erbij gepakt in PB en is het overduidelijk niet de eerste 
keer dat mensen hiervoor klagen. Weet u toevallig of er iemand aawezig was de dag dat emissie 
meting is gedaan door Tauw? Ik heb namelijk een vergelijkbare casus gehad samen met  

 en vraag ik mij af of er altijd een toezichthouder aanwezig moet zijn voor de representatieve 
bedrijfsvoering.  

Een prettige dag toegwenst, 

  

Van: @ofgv.nl>  
Verzonden: donderdag 16 juni 2022 09:16 
Aan: @ofgv.nl> 
CC: @ofgv.nl>; @ofgv.nl> 
Onderwerp: FW: reactie milieuklachtenformulier 

 

Je kunt de volgende reactie sturen. 

Geachte mevrouw  

De OFGV heeft geen expertise over gezondheidsvragen. Daarvoor verwijs ik u naar de afdeling 
medische milieukunde van de GGD. medischemilieukunde@ggdflevoland.nl 

In het kader van het onderzoek naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is door het bedrijf in 2019 een 
meting uitgevoerd waaruit volgt dat het bedrijf voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit. 

Groet,  

Van: @ofgv.nl>  
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 15:17 
Aan: @ofgv.nl> 
CC: @ofgv.nl>; @ofgv.nl> 
Onderwerp: RE: reactie milieuklachtenformulier 

Afstemmen met  welk antwoord je kan sturen 

Met vriendelijke groet, 
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Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, 
Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 088  
E. @ofgv.nl 
W. ofgv.nl 

Werkdagen:  
 

          

 
  

 

Van: @ofgv.nl>  
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 15:15 
Aan: @ofgv.nl> 
CC: @ofgv.nl> 
Onderwerp: FW: reactie milieuklachtenformulier 
 
 
 

Van: @outlook.com>  
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 15:10 
Aan: @ofgv.nl> 
Onderwerp: Re: reactie milieuklachtenformulier 
 

Geachte heer/mevrouw  

 
Dank voor uw reactie. We zijn net komen wonen in Buitenhof en hebben van andere bewoners vernomen 
dat er inderdaad regelmatig geurhinder is bij de wind uit het noorden. (Op het moment dat ik dit schrijf is 
dat overigens ook het geval).   
 
Het vervelende hieraan is dat de geur ook gelijk in de woning te ruiken is en wij ramen en deuren moeten 
sluiten, wat helaas maar beperkt helpt.  
 
U geeft aan dat de geur geen aanleiding geeft te veronderstellen dat de normen worden overschreden. 
Echter, de geur is, zoals gezegd, duidelijk aanwezig, ook binnen. Dat is vervelend en enigszins zorgelijk. 
Kunt u garanderen dat het inademen geen risico oplevert voor de gezondheid? 
 
Alvast dank en vriendelijke groet, 

 

 

  
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 

Op 9 jun. 2022 om 10:18 heeft @ofgv.nl> het volgende 
geschreven: 
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Van:
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 14:53
Aan:
Onderwerp: Reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer  

Alle klachten worden serieus behandeld. Het bedrijf Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad, 
wordt regelmatig gecontroleerd.  
Bij deze controles zijn tot op heden geen productieafwijkingen geconstateerd.  
Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren. 

Met vriendelijke groet, 

 

Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 088 
E. @ofgv.nl
W.ofgv.nl

Van: @gmail.com> 
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 17:13 
Aan: @ofgv.nl> 
Onderwerp: Re: Reactie milieuklachtenformulier 

Beste  

Hoe is het mogelijk dat de asfaltcentrale haar eigen uitstoot meet, dan wel een bevestiging 
afgeeft voor niet-afwijkende bedrijfsvoering. Deze dient onafhankelijk en steekproefgewijs te 
geschieden om de wel bekende redenen zoals een slager zijn eigen vlees keurt. 
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat meerdere bewoners overmatige klachten ervaren, waaruit is 
gebleken dat deze afkomstig zijn van de asfaltcentrale.  
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Van:
Verzonden: vrijdag 1 juli 2022 15:29
Onderwerp: Reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer/mevrouw, 

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit 
navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde 
windrichting kan geurhinder worden ervaren. 

Met vriendelijke groet, 

 

Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 088 
E. @ofgv.nl
W.ofgv.nl
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Van: @ofgv.nl>
Verzonden op: donderdag 16 juni 2022 10:25:17
Aan: @gmail.com
Onderwerp: reactie milieuklachtenformulier
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Telefoon
+316

Ik wens anoniem te blijven
Nee

Gegevens van de melding

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

Datum waarneming
15 juni 2022

Tijd waarneming
15:00

Plaatsnaam waarneming

Lelystad, Buitenhof

Windrichting

Noordelijk

Weertype

Droog, zonnig

Uw melding gaat over:
Lucht (geur/stank)

Toelichting melding

Geur van de asfaltfabriek heel erg te ruiken. Tast woonplezier aan. Kan niet meer normaal in de
tuin zitten. Enkel binnen met de ramen dicht.

Toestemming digitaal communiceren
Mogen wij?

Ja, ik geef akkoord
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nieuwe e-mail kan je het vakje “Van” aanklikken en hier kies je voor een ander e-mailadres en daar tik 
je in @ofgv.nl Ik heb deze e-mail ook op deze manier verzonden. 

Zo voorkom je dat jij overladen wordt met e-mails en worden ze ook direct geregistreerd. 

Groet, 

 

Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 088 6333000
E. @ofgv.nl
W.ofgv.nl

Van: @ofgv.nl>  
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 17:35 
Aan: @ofgv.nl>; @ofgv.nl> 
Onderwerp: FW: Reactie milieuklachtenformulier 

Goedemiddag, hoe kan ik het beste op meneer reageren? 

Mijn voorstel is om informatie uit (indien toegestaan) een eerder verstuurde mail te gebruiken die 
 heeft opgesteld met inhoudelijke informatie. Deze is als volgt: 

De normen uit de vergunning zijn: 

5.1.1 De geurimmissie als 99,99-percentiel mag ter plaatse van geurgevoelige objecten de 5 oue/m^ en als 98-
percentiel de 1 oue/m^ niet overschrijden.  

5.1.2 Ter indicatie of voldaan wordt aan de in deze vergunning opgelegde geurnormen dient binnen 1 jaar na het in 
werking treden van de vergunning, een geuronderzoek te worden uitgevoerd. Dit geuronderzoek dient te 
bestaan uit geuremissiemetingen die zodanig moeten worden uitgevoerd dat de resultaten representatief zijn 
voor de emissies van zowel de hoge als de lage geurbronnen. Met de gemeten geuremissies dient de 
geurimmissie voor de omgeving te worden berekend en getoetst aan voorschrift 5.1.1. Het onderzoek moet 
worden uitgevoerd volgens een door vergunninghoudster, in overieg met het bevoegd gezag, op te stellen 
meetplan. Binnen een maand na uitvoering van het onderzoek dienen de resultaten van de meting en de 
berekening bij Gedeputeerde Staten van Flevoland te worden ingediend.  

5.1.3 Indien uit het onderzoek blijkt dat de norm van voorschrift 5.1.1 voor de geurimmissie wordt overschreden, 
dient de rapportage van het geuronderzoek ook nog de hierna genoemde aspecten te bevatten:  

een onderbouwde opsomming van de maatregelen die nodig zijn om alsnog aan de norm van voorschrift 
5.1.1 te voldoen;  
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een voorstel voor een tijdschema waarbinnen deze maatregelen getroffen worden.  
5.1.4 Geuronderzoek, geurconcentratiemetingen en geurimmissieconcentratie-berekeningen moeten voldoen aan 

het "Document Meten en Rekenen Geur", publicatiereeks lucht nr.  
115 van het Ministerie van VROM. Van dit document gelden altijd de op het moment van toepassing vigerende 
normen en rekenmodellen. De geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd door een bureau dat is 
gecertificeerd door de Raad voor Accreditatie en geuranalyses moeten worden uitgevoerd volgens NEN-EN 
13725:2003 'Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactrometrie'.  

 
Uit een geuronderzoek van jaren geleden blijkt dat de norm niet wordt overschreden. Het rapport heb 
ik zo niet voorhanden. Bij controles wordt gekeken naar vergunde productiecapaciteit en de werkelijke 
productie. Daaruit blijkt dat het niet aannemelijk is dat geurnorm wordt overschreden. 
 
In het kader van het onderzoek naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is door het bedrijf in 2019 een 
meting uitgevoerd waaruit volgt dat het bedrijf voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit. 
 
Ter informatie de overwegingen van gedeputeerde staten de vergunning te verlenen. (het deel met 
betrekking tot geur). 
 
3 Overwegingen met betrekking tot de aanvraag 
 
3.6.4 Beleidsregels geur  
Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning hanteert de provincie de Beleidsregels voor de 
beoordeling van geurhinder 2008. Deze beleidsregels vervangen de "Beleidsregels voorde beoordeling van 
geurhinder in de milieuvergunning en de ruimtelijke ordening" die per 1 mei 2004 in werking waren. De 
Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 vormen inhoudelijk een voortzetting van de uit 2004 
stammende beleidsregels, wijziging van die beleidsregels is enkel ingegeven door het feit dat de bevoegdheden 
van Gedeputeerde Staten als gevolg van de invoering van de Wet ruimtelijke ordening zijn gewijzigd.  

In deze beleidsregels zijn de volgende uitgangspunten en beleidslijnen vastgelegd. Onderscheid wordt gemaakt 
tussen gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestemmingen. Dit onderscheid is vertaald naar de 
normstelling. Bij nieuwe situaties en gevoelige bestemmingen wordt bij de toetsing vooraf aan de normstelling 
rekening gehouden met de onzekerheden bij de prognose en modellering van geurverspreiding. De toetsing aan de 
bovenstaande beleidslijnen is in dit hoofdstuk in de "Overwegingen per milieu-onderwerp" onder "Geur" verder 
uitgewerkt 
 
 
 
3.7.2 Geur  
De aangevraagd activiteiten van aanvrager kunnen geuroverlast in de omgeving veroorzaken. Daarom is het 
noodzakelijk de geuraspecten van de aanvraag te toetsen aan het beleid en de normstelling ter voorkoming 
van geuroveriast  
Bij de aanvraag is in bijlage 4 een rapportage opgenomen van een onderzoek naar de geuremissies en de 
verspreiding in de omgeving. Naar aanleiding van een zienswijze heeft de aanvrager nader onderzoek gedaan naar 
de geurbelasting van nabijgelegen bedrijfsgebouwen van derden. Doel was daarbij om te bepalen of de 
geurbelasting van deze panden past binnen de regels van de NeR BR C5 en het Flevolandse geurbeleid voor niet-
gevoelige bestemmingen. Op 18 mei is een concept aanvulling ontvangen, later gevolgd door de definitieve versie.  
Rijksbeleid  
Het rijksbeleid op het gebied van geurhinder is door de minister van VROM verwoord in de circulaire van 30 juni 
1995 en verder uitgewerkt in de Nederiandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR). In de NeR is aangegeven hoe het 
objectief hinderniveau moet worden bepaald. De afweging welk hinderniveau acceptabel is wordt overgelaten aan 
het bevoegd gezag omdat deze afweging afhankelijk is van lokale omstandigheden, zoals situering en omgeving.  
In de NeR zijn bijzondere regelingen ten aanzien van geurhinder van specifieke processen opgenomen, 
waaronder de BR C5. Deze bijzondere regeling is van toepassing op de in de aanvraag beschreven activiteiten.  
Provinciaal beleid  
Voor vergunningveriening aan geuremitterende inrichtingen of activiteiten heeft de provincie Flevoland het landelijk 
geurbeleid vertaald in een werkwijze op basis van een berekende geurbelasting. Deze werkwijze is vastgelegd in de 
Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008. Deze beleidsregels vervangen de "Beleidsregels voorde 
beoordeling van geurhinder in de milieuvergunning en de ruimtelijke ordening" die per 1 mei 2004 in werking waren. 
De Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 vormen inhoudelijk een voortzetting van de uit 2004 
stammende beleidsregels, wijziging van die beleidsregels is enkel ingegeven door het feit dat de bevoegdheden van 
Gedeputeerde Staten als gevolg van de invoering van de Wet ruimtelijke ordening zijn gewijzigd. Bij bepaling van het 
toetsingskader voor de potentiële geurhinder wordt rekening gehouden met de aard van de geur, de aard van de 
omgeving en (bij nieuwe situaties en gevoelige bestemmingen) de onnauwkeurigheid van de verspreidingsmodellen 
voor geur. Met deze uitgangspunten kan een specifieke en op de potentiële hinder toegesneden toetsingskader 
worden afgeleid voor een toelaatbare geurbelasting.  
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Van: @gmail.com>  
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 17:13 
Aan: @ofgv.nl> 
Onderwerp: Re: Reactie milieuklachtenformulier 
 
Beste  
 
Hoe is het mogelijk dat de asfaltcentrale haar eigen uitstoot meet, dan wel een bevestiging 
afgeeft voor niet-afwijkende bedrijfsvoering. Deze dient onafhankelijk en steekproefgewijs te 
geschieden om de wel bekende redenen zoals een slager zijn eigen vlees keurt. 
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat meerdere bewoners overmatige klachten ervaren, waaruit is 
gebleken dat deze afkomstig zijn van de asfaltcentrale.  
De standaard melding zoals u in uw email schrijft dat er geurhinder kan ontstaan is een 
understatement. Het is onmogelijk om buiten te zitten. Sterker nog, we moeten ramen, deuren en 
ventilatieroosters sluiten, anders lijdt dit tot klachten welke zich uiten in de vorm van keelklachten 
en hoofdpijn.  
Ik spreek de wens uit dat er nu eindelijk eens actie wordt ondernomen waarmee de omliggende 
bewoners worden beschermd en het woongenot mogen ervaren zoals een ieder daar recht op 
heeft. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Op wo 29 jun. 2022 om 16:58 schreef @ofgv.nl>: 

Geachte heer  

  

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit 
navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde 
windrichting kan geurhinder worden ervaren. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

 

 

  

 

  



















          
             

              
            

                
               

           
                
                    

 
                

            
               

               
                 

                
              

             
            

                
              

         
               
         
               

              
     

             
                 

              
                
                

            
             

           
              

           
                   

           
              

               
               

               
             

                 
    

                
                  
       
                   

 





 
  

   
      

 

 

 

 
 

   
     
  

     

  

      
 







                

                 

               

                 

                

                 

        

                  

              

                

 

              

 

             

                 

 

                  

                 

             

              

             

               

                

        

                   

 

 

               

       

  

           





 
  

         

   
 

  
 

     
     

  
 

   

    

      





  
 

 
  

 

    
   

  

 

         
        

      

       
        

   

    
   

  

 

         
         

    
         
           

          
        

   

   

              
             

             
             

             
     

              
              

             
 

              
               

              
    

               
               

                
              

                
             

  

                  
              
                 
             

          















CONTROLERAPPORT 

Gegevens 

Datum controle 09 september 2011 

Adres Asfaltstraat 1,13 en Mortelstraat 2 

Controle uitgevoerd door 

Dossiernummer Kth11442 

Eigenaar perceel/opstallen: Gebr. Van der Lee Vof 

Overtreder: Gebr. Van der Lee Vof 

Woonadres:  

Constateringen 

Tijdens de controle is geconstateerd dat er diverse keerwanden en damwanden zijn geplaatst ten 
behoeve van de opslag van asfaltgranulaat. Voor de keerwanden en damwanden is geen 
vergunning verleend en de vraag is of dit ook wel moet gebeuren gezien de staat van het terrein 
en het omliggende terrein. 

De keerwanden staan los van elkaar en hierdoor kan er door druk verschil kanteling van de 
keerwanden ontstaan. Tevens bestaat de kans op omvallen van de keerwanden door te hoge druk 
van het asfaltgranulaat op de bodem.  

Er zal een onderzoek ingesteld moeten worden om te beoordelen of de ondergrond de druk van 
het asfaltgranulaat wat er op gestort is, kan dragen. Mijn inschatting in eerste instantie is dat dit 
niet kan gezien de verhoging van de bermen naast de keerwanden en de staat van de 
keerwanden. Conclusie is dan ook het asfaltgranulaat verwijderen, en afhankelijk van het 
bodemonderzoek beoordelen wat de ondergrond kan dragen alvorens er een nieuwe berg 
asfaltgranulaat te storten. 
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-------------------------------------------------------------- 
Klacht: 
Dossiernummer  : kth11442 
Omschrijving  : illegaal plaatsen van keerwanden en dam wanden 
Lokatie   : Asfaltstraat 1, Mortelstraat 2, Asfaltstraat 13 
-------------------------------------------------------------- 
Notitie : 

 
    
Rapporteur :  
 

 

Datum  : 28-10-2011 
 

Tijd : 14:00 

  
 
Inrichtinghouder             : gebroeders van der Lee 
Adres    :  
Adres Inrichting             : Asfaltstraat 1-13/Mortelstraat 2-4 
 
Verslag van bevinding: 
 
Naar aanleiding van een Brief van de firma  ben ik( ) gaan kijken naar de situatie 
op de Mortelstraat. Tegenover het pand van de firma  is een duidelijke verhoging van het 
maaiveld te zien(foto links -en rechtsboven). Op foto linksonder is de situatie enigszins normaal 
maar is ook al iets hoger als normaal. Op de foto rechtsonder is een overzicht van de straat, 
gazon en de opslag van asfaltgranulaat. De grootte van de berg is ongeveer 50 bij 90 meter met 
een hoogte van circa 10 meter. 
Na deze waarneming heb ik contact opgenomen met de opzichter(   ) van de 
afdeling BOR van de gemeente Lelystad. Deze kon mij vertellen dat met name het laatste half jaar 
de verhoging van het maaiveld steeds erger is geworden en dat de firma van der Lee hier al op is 
aangesproken maar dat een reactie van hun kant uit blijft. 
 

 

 

 

 



  
De verzakking aan de zijde van de keerwand en de opdruk van de grond aan de 
straatkant(Mortelstraat) is in beeld gebracht door landmeters van de gemeente Lelystad, zie 
bijlage 1 en 2. 

 
 
Op bovenstaande foto is goed te zien dat het gaas van het hekwerk aan bollen is doordat de palen 
van het hekwerk de grond in zakken. Ook is te zien dat de elementen van de keerwand niet meer 
in één lijn staan. Met name de laatste 3 meter naar het hekwerk toe is de grond duidelijk aan het 
verzakken. Door het grote gewicht van het asfaltgranulaat zal met name in natte periodes de 
verzakking verder gaan door zetten met als mogelijk gevolg kantelen van de keerwanden en/of 
een grotere opdruk van de grond aan de straatkant. 
 



 
Bovenstaande foto geeft een indruk van de inrichting. 
 
Bij terugkomst op kantoor bleek dat er meer aan de hand was met de inrichting. 
1.Er is een damwand geslagen zonder vergunning aan de Mortelstraat 2 aan de havenzijde. Zie 
tekening 1 

.  
 
 
2.De keerwanden aan de Mortelstraat 4 zijn geplaatst zonder vergunning. Zie tekening 1. 



 

 
 
 
 
 
3.De keerwanden aan de Binnenhavenweg/Asfaltstraat zijn geplaatst zonder vergunning. Zie    
tekening 2. 



 
 
 
 
 
4. De dakbeplating komt los van de staalconstructie van de overkapping voor opslag van 
teerhoudend asfaltgranulaat aan de Asfaltstraat  1-13. Zie tekening 1. 



 



 
 
Door grote belasting van asfaltgranulaat is er boven of ondergronds waarschijnlijk iets mis met de 
constructie waardoor de dakbeplating loskomt van de staalconstructie. Pas als het asfaltgranulaat 
is verwijderd is te achterhalen waar de oorzaak ligt. 
Er is te verwachten dat bij een grote storm de dakbeplating verder loskomt en dus gevaar gaat 
opleveren voor mensen in de omgeving van de inrichting. 
 

 
 

(Zie 4 tekeningen hieronder) 

 

 

 











Verslag van bevinding   gebr.van der Lee Asfaltstraat 13. 
Datum: 28 oktober 2011 
 
Rapporteur: ,  van de gemeente Lelystad, belast met het toezicht 
op de Drank- en Horecawet, gemeentelijke verordeningen,  Wabo en de daaruit voortvloeiende 
regelingen. 
Gegevens van betrokkene 
Naam inrichting: gebroeders van der Lee Vof                                       Gesproken 
met: - 
Telefoonnummer: - 
Postadres: Asfaltstraat 13                                                                                                                                                                                                      
.                   8211 AC  Lelystad 
Dag, datum en tijdstip:  Vrijdag      28-10-2011  15:00/15:45                                          
Reden:  Controle op  grondverzakkingen en bouwwerken zonder vergunning. 
Locatie constatering.  
Asfaltstraat 13/Asfaltstraat 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overtredinggegevens 
nvt 
 

Zintuiglijke waarneming: 
Op voornoemde tijdstippen heb ik )tijdens een controle op grondverzakkingen en 
bouwwerken zonder vergunning  kunnen waarnemen dat een shovel zijn laadbak vulde met een 
bouwstof(vermoedelijk split) op de opslag aan de Asfaltstraat 8 en hiermee reed naar de 
asfaltcentrale aan de Asfaltstraat 13. In mijn aanwezigheid heb ik dat twee keer zien gebeuren.  
 
Betrokkene gesproken? nee 
Bijlagen :geen 
Afsluiting 
datum controle rapport: 
Lelystad, 1 november 2011 



ÉÉN INRICHITNG? 
 
De kwestie die hier centraal staat is de vraag of de inrichting op het perceel Asfaltstraat 13 en de 
opslag van asfaltgranulaat op Asfaltstraat 8 en eventueel in samenhang met de opslag van 
asfaltgranulaat op Mortelstraat 4 en de parkeerplaats van voertuigen op Mortelstraat 1 (de 
voertuigen stonden eerst geparkeerd op Asfaltstraat 8) gedefinieerd kan worden als één inrichting. 
Deze vraag dient beantwoord te worden aan de hand van de jurisprudentie aangaande de 
artikelen 1.1, lid 1 Wm en 1.1 lid 3 en 4 Wm.  
 
Artikel 1.1 lid 1 Wm en haar jurisprudentie laat ik hier even terzijde, omdat  het hier voornamelijk 
gaat over betekenissen van begrippen als bedrijfsmatig en bedrijvigheid. Die vragen hoeven hier 
niet beantwoord te worden, die staan in onderhavige casus niet ter discussie. 
 
In casu gaat het hier over de vraag of de verschillende installaties op verschillende percelen 
beschouwd kan worden als één inrichting. Dan gaat het om de vraag of de installaties   

- tot eenzelfde onderneming of instelling behoren, 

- die onderling een technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en 

- in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen (artikel 1.1.lid 4 Wm). 

 
Het begrip installaties heeft geen zelfstandige betekenis in de jurisprudentie en voor zover het dat 
wel heeft wordt het door de rechter zeer ruim uitgelegd.  
Bij  hantering van het criterium ‘eenzelfde onderneming’ is het begrip zeggenschap van evident 
belang. Van eenzelfde onderneming is al gauw sprake indien degenen die de ondernemingen 
drijven enige zeggenschap daarin hebben. Hiervan is bij  de broers Van der Lee sprake. De 
broers hebben zeggenschap over alle rechtspersonen waarvan zij zich bedienen.  Daarenboven 
liggen de activiteiten die de broers Van der Lee op de verschillende terreinen plegen in elkaars 
verlengde: opslag en verwerking van asfaltgranulaat. 
 
Er is sprake van een organisatorische binding tussen de ondernemingen van de broers Van der 
Lee. De leiding van de verschillende ondernemingen berust steeds uiteindelijk bij dezelfde 
(rechts)personen. Het zijn de broers Van der Lee of rechtspersonen waarvan zij zich bedienen  of 
waarvan zij de aandelen in handen hebben. De gebroeders van der Lee hebben verschillende 
ondernemingen ondergebracht in diverse rechtspersonen. Die rechtspersonen zijn weer 
ondergebracht in andere rechtspersonen etc, etc, Uiteindelijk komt de vraag naar boven wie de 
eigendom en zeggenschap van deze rechtspersonen in handen heeft.  Zoals gezegd zijn dat de 
broers Van der Lee. Op grond van de gegevens van de Kamer van Koophandel die door Peutz 
naar ons zijn gestuurd kan al voorzichtig de conclusie getrokken worden dat het uiteindelijk steeds 
de 5 broers Van de Lee zijn die aan de touwtjes trekken 
   
De verschillende ondernemingen maken mogelijk gebruik van elkaars bedrijfsmiddelen, dezelfde 
goederen, personeel, diensten en bedrijfsmiddelen. In ieder geval is door een van onze 
inspecteurs vastgesteld dat een shovel asfaltgranulaat transporteerde van Asfaltstraat 8 naar 
asfaltstraat 13 of omgekeerd. Daarnaast is op grond van onder meer satellietfoto’s komen vast te 
staan dat de verschillende voortuigen, met de naam Van der Lee op hun carrosserie, de ene keer 
activiteiten ontplooien, of geparkeerd staan op asfaltstraat 8 en de andere keer op Mortelstraat 1. 
Er is hier dus sprake van een functionele binding tussen de verschillende installaties op de 
verschillende percelen.  
 
En als laatste liggen de percelen van de broers Van der Lee in elkaars nabijheid. Ze liggen naast 
elkaar of tegenover elkaar. 
 
Q.E.D.  Op grond van het bovenstaande zijn wij van mening (en hebben dat genoegzaam 
bewezen) dat hier sprake is van één inrichting.  
 



 

 

Bouwtechnisch Bureau Heijmerink BV 
t.a.v. de heer  
 
Valeriaanstraat 68 
 
3765 ER SOEST 

 

    uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 
22 september 2011    
    behandeld door doorkiesnummer bijlagen dossiernummer 

     
    Onderwerp    
 
Geachte heer  
 
Wij hebben uw brief van 22 september 2011 ontvangen en onderzoek gedaan naar de activiteiten 
die ontwikkeld worden op de percelen Mortelstraat 4 en Asfaltstraat 1, 13 en 8 te Lelystad. 
 
De resultaten van dit onderzoek hebben uitgewezen dat eerdergenoemde activiteiten 
waarschijnlijk illegaal zijn. Echter het bevoegde gezag om hier tegen op te treden is de Provincie 
Flevoland.  
Wij zijn op dit moment met de Provincie Flevoland in gesprek om te gaan handhaven. 
  
Hoogachtend, 
 
het college van de gemeente Lelystad, 
 
namens deze, 

 
afdeling ruimtelijke dienstverlening en belastingen 
 
 
 

 
 
 



 

Maatschap Pater 
 
Koekoeksweg 2b  
 
8084 ZH ’t HARDE 

 

    uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 
7 september 2011    
    behandeld door doorkiesnummer bijlagen dossiernummer 

     
    Onderwerp    
 
Geachte heer  
 
Wij hebben uw brief van 7 september 2011 ontvangen en onderzoek gedaan naar de activiteiten 
die ontwikkeld worden op de percelen Mortelstraat 4 en Asfaltstraat 1, 13 en 8 te Lelystad. 
 
De resultaten van dit onderzoek hebben uitgewezen dat eerdergenoemde activiteiten 
waarschijnlijk illegaal zijn. Echter het bevoegde gezag om hier tegen op te treden is de Provincie 
Flevoland.  
Wij zijn op dit moment met de Provincie Flevoland in gesprek om te gaan handhaven. 
  
 
Hoogachtend, 
 
het college van de gemeente Lelystad, 
 
namens deze, 

 
afdeling ruimtelijke dienstverlening en belastingen 
 
 
 

 
 
 









































  
 

 
  

 

    
   

  

 

         
        

      

       
        

   

    
   

  

 

         
         

    
         
           

          
        

   

   

              
             

             
             

             
     

              
              

             
 

              
               

              
    

               
               

                
              

                
             

  

                  
              
                 
             

          









 
              

      

         
             

           
            

    

     

                
          

           
        
            

          
             

              
            

             
         

            
               

                 
              

            
   

             
          

           
            

             
            

    

               
              

          
                 

        
       

  





          

   



   

 

 

 

 

  
   

     
     

 

    
      

    

           

      

 

     
  

 

 

 



       

   





      
     
      

  
  

    

 
   

 

    
 

    



VERSLAG BEDRIJFSBEZOEK 

Locatie Powerbrowser: 
Naam Bedrijf: Gebr. Van der Lee 
Vestigingsadres: Mortelstraat 4 
Postadres: Mortelstraat 4, 8211 AD Lelystad 
Telefoonnummer: 0320  
E-mailadres: @gebrvanderlee.com 

Datum bezoek: 21-5-2019 en 05-06-2019
Bezoek afgelegd door:  
Gesproken met: 
Ter attentie van: 
Datum melding: 
Milieu Categorie: 5 
Milieubranche (zie 
bijlage) 

Industrie en afval 

Inrichting status: actief 
Wettelijk kader: IPPC 

1 BEVINDINGEN      

Algemeen 
Ligging: industrieterrein 

Afstand tot woning derden (m): Ca. 300 m (woning op industrieterrein) 

Huidige melding/vergunning voldoet nog: 
Algemene omschrijving van het bedrijf en 
de werkzaamheden: Produceren van asfalt waarbij ook gebruik 

wordt gebruikt van recycling asfalt. 

Algemene indruk van het bedrijf: Goed op orde. 

Stookinstallatie 
Vermogen (kW): 3 grote branders t.b.v. de trommels. 

Vermogen 16,6 , 18 en 20 Mw 
Aantal: 
Laatste keuring/onderhoud: 

Koelingen 
Type Koelmiddel Hoeveelheid Onderhoud en 

logboek 
Airco’s < 3 kg 
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Lucht 
Afvoer in orde (hoogte/afstand/K-filter):  
Geur: Er zijn diverse geurklachten gemeld. 

Binnenkort wordt een meting uitgevoerd. 
 
 

INRICHTING IN ORDE:  NEE  

drie grote stookinstallaties moeten worden gekeurd. 
Afvalwaterstromen moeten worden bemonsterd. 



Gebr. Van der Lee 

De heer  

Mortelstraat 4 

8211 AD  LELYSTAD 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 

2-7-2019 - Z2019-004657/D2019-139589 

Onderwerp 

Milieucontrole Mortelstraat 4 in Lelystad 

Geachte heer , 

Op 21 mei en 5 juni 2019 heeft de heer  van de Omgevingsdienst Flevoland & 

Gooi en Vechtstreek (OFGV) uw bedrijf op de locatie Mortelstraat 4 in Lelystad bezocht 

voor een controle van de relevante wet en regelgeving. In deze brief staan de resultaten 

van de controle. 

Resultaten controle 

De toezichthouder heeft bij de controle onderstaande overtreding geconstateerd: 

1. Er konden geen bewijzen worden overgelegd van de twee jaarlijkse beoordeling

op noodzakelijke afstelling en onderhoud voor een optimale verbranding van de

drie grote stookinstallaties voor de trommels met een vermogen van 16, 6, 18 en

20 Mw. Dit is een overtreding van voorschrift 6.1.2 van vergunning nr. 1163929.

2. Er konden geen recente bewijzen worden overgelegd van de halfjaarlijkse

bemonstering van het afvalwater van het effluent van de zuiveringstechnische

voorzieningen van Asfaltstraat en Mortelstraat. Dit is een overtreding van

voorschrift 8.2.1 van vergunning nr. 1163929.

Wat kunt u doen voor 1 september 2019 

1. De stookinstallaties laten beoordelen door een rechtspersoon die gecertificeerd is

volgens de ‘Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan stookinstallaties’

van SCIOS voor die activiteit of activiteiten, of een andere rechtspersoon die over

aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of

activiteiten.

2. Het effluent van het afvalwater laten bemonsteren.

Termijn 

Ik geef u de gelegenheid om de overtreding ongedaan te maken binnen de 

bovengenoemde termijn. Hierna volgt een hercontrole door een toezichthouder. U kunt 

bestuursrechtelijk optreden voorkomen als u de overtreding binnen de gestelde termijn 

beëindigt. 
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Z2019-004657 

Meer informatie 

Op de website www.wetten.nl vindt u meer informatie over de in deze brief vermelde 

wetgeving. 

 

Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer  via telefoonnummer:  

06 –  of e-mail: @ofgv.nl. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, 

Namens deze, 
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[X] AANTEKENEN [X] PER POST
Fa. Gebr. Van der Lee V.O.F.

t.a.v. 
Legdijk 28

4124 KC  HAGESTEIN

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
31-12-2019 - Z2019-011612/D2019-204208 

Onderwerp 

Voornemen last onder dwangsom 

Geachte heer  

Op 21 mei 2019 en 5 juni 2019 is uw bedrijf “Gebroeders Van der Lee”, gevestigd aan 
de Asfaltstraat 13 in Lelystad, gecontroleerd op de naleving van de relevante wet en 

regelgeving en uw omgevingsvergunning milieu. Tijdens deze controles heeft de heer  

,  van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
een tweetal overtredingen geconstateerd. Het perceel Asfaltstraat 13 in Lelystad is

kadastraal bekend als gemeente Lelystad, sectie F, nummer 624.

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel is gebleken dat u (via enkele andere 

ondernemingen) bestuurder bent van “Gebroeders Van der Lee” aan de Asfaltweg 13 
in Lelystad.  

In de brief van 2 juli 2019 bent u verzocht deze overtredingen te beëindigen. De brief 
heeft als kenmerk Z2019-004657/D2019-139589.  

Overtreding(en) 

Tijdens de (her)controle op 25 november 2019 is geconstateerd dat u nog steeds niet 

voldoet aan de volgende voorschriften van de omgevingsvergunning met nr. 1163929. 

Overtreding 

Voorschrift 6.1.2 van omgevingsvergunning met nr. 1163929. 

Aard van de overtreding: Er konden geen bewijzen worden overlegd van de twee 
jaarlijkse beoordeling op noodzakelijke afstelling en onderhoud voor een optimale 

verbranding van de drie grote stookinstallaties voor de trommels met een vermogen  

van 16,6, 18 en 20 Mw. Dit is een overtreding van voorschrift 6.1.2 van de omgevings- 
vergunning met nr. 1163929. 
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Te nemen maatregel: De stookinstallaties te laten beoordelen door een rechtspersoon die 

gecertificeerd is volgens de ‘Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan 

stookinstallaties’ van SCIOS voor die activiteit of activiteiten, of andere rechtspersoon die 
over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten. 

De rapporten/bewijsstukken van de tweejaarlijkse beoordeling van de 
stookinstallaties opsturen naar de OFGV, dit kan per email naar info@ofgv.nl of 

naar het postadres OFGV, Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. 

 
Last onder dwangsom 

De directeur van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door de provincie 

Flevoland vanaf 1 januari 2013 gemandateerd om handhavend op te treden wanneer 
milieuregels overtreden worden.  

 
Om te bereiken dat aan het hiervoor genoemde voorschrift wordt voldaan kan ik u een 

last onder dwangsom opleggen. Artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

biedt die mogelijkheid. Omdat u zowel bij de controle als hercontrole in strijd handelde 
met het voor uw bedrijf geldende voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning met  

nr. 1163929, ben ik van plan van die mogelijkheid gebruik te maken. In het besluit last 
onder dwangsom leg ik vast dat u een geldbedrag moet betalen wanneer wordt 

geconstateerd dat de eerder genoemde overtreding niet binnen de hieronder gestelde 

begunstigingstermijn is beëindigd.  
 

Hoogte dwangsom en begunstigingstermijn 

Het betreft een dwangsom van € 2.000,- bij een constatering van een overtreding van  
voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning met nr. 1163929 na het verstrijken van 

de begunstigingstermijn. Als begunstigingstermijn reken ik uiterlijk tot 1 april 2020. De 
begunstigingstermijn begint te lopen na het opleggen van het dwangsombesluit. De 

volgende dwangsom zult u verbeuren elke vier weken dat de overtreding voortduurt. Het 

maximum dwangsombedrag stel ik vast op € 4.000,-. 
 

Onderbouwing hoogte dwangsom(men) en begunstigingstermijn 
De hoogte van de dwangsommen en de begunstigingstermijnen zijn gebaseerd op het 

Regionaal Beleidskader VTH 2019-2022. Dit kader is vastgesteld door het college van 

Gedeputeerde Staten van Flevoland en heeft tot doel om uniformiteit te bereiken en 
inzicht te geven met betrekking tot handhaving in de provincie Flevoland en de regio 

Gooi en Vechtstreek.  
 

De hoogte van de dwangsom staat in redelijke verhouding tot de aard en ernst 

van de overtreding en is daarnaast gebaseerd op het economisch voordeel dat u heeft 
genoten en/of mogelijke winst die het in stand houden van de overtreding voor u 

oplevert, de kosten die gemaakt moeten worden om de overtreding te beëindigen  

en beëindigd te houden en de milieuschade die bij het voortduren van de overtreding 
kan ontstaan. 

  





Gebr. Van der Lee  
De heer  

Mortelstraat 4 
8211 AD  LELYSTAD  

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
31-12-2019 - Z2019-011612/D2019-218487 

Onderwerp 

Afschrift van de brief “Voornemen last onder dwangsom” 

Geachte mevrouw, heer, 

Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief “Voornemen last onder dwangsom”, zoals 
deze is verstuurd naar Fa. Gebr. Van der Lee V.O.F. in Hagestein, met kenmerk Z2019-

011612/D2019-204208. 

Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer  via 
telefoonnummer: 06-  of e-mail: @ofgv.nl. 

De OFGV 
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 milieutaken op het gebied van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving. 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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[X] AANTEKENEN [X] PER POST

Fa. Gebr. Van der Lee V.O.F.
t.a.v. de heer 

Legdijk 28

4124 KC  HAGESTEIN

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
13-02-2020 - Z2020-002202/D2020-117350 

Onderwerp 

Last onder dwangsom 

Geachte heer  

In mijn voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom van 31 december 
2019 met kenmerk Z2019-011612/D2019-204208 heb ik u bericht dat ik van plan ben 

om aan uw bedrijf “Gebroeders Van der Lee”, gevestigd aan de Asfaltstraat 13 in 

Lelystad een last onder dwangsom op te leggen. Het perceel is kadastraal bekend als 
gemeente Lelystad, sectie F, nummer 624. Tijdens milieucontroles op 21 mei 2019 en  

5 juni 2019 zijn namelijk een tweetal overtredingen geconstateerd.  

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel is gebleken dat u (via enkele andere 

ondernemingen) bestuurder bent van “Gebroeders Van der Lee” aan de Asfaltweg 13 
in Lelystad. 

In deze brief informeer ik u over de geconstateerde overtreding en over het besluit dat ik 

naar aanleiding van deze overtreding heb genomen.  

Bevindingen milieucontrole 

Op 25 november 2019 heeft de heer ,  van de OFGV een 

(her)controle uitgevoerd op de naleving van voorschrift 6.1.2 van de omgevings-
vergunning met nr. 1163929. Tijdens deze (her)controle) is geconstateerd dat u nog 

steeds niet voldoet aan voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning met nr. 1163929. 

Overtreding 

Voorschrift 6.1.2 van omgevingsvergunning met nr. 1163929. 

Aard van de overtreding: Er konden geen bewijzen worden overlegd van de twee 
jaarlijkse beoordeling op noodzakelijke afstelling en onderhoud voor een optimale 

verbranding van de drie grote stookinstallaties voor de trommels met een vermogen  

van 16,6, 18 en 20 Mw. Dit is een overtreding van voorschrift 6.1.2 van de omgevings- 
vergunning met nr. 1163929. 
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Te nemen maatregel: De stookinstallaties te laten beoordelen door een rechtspersoon  

die gecertificeerd is volgens de ‘Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan 

stookinstallaties’ van SCIOS voor die activiteit of activiteiten, of andere rechtspersoon die 
over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten. 

De rapporten/bewijsstukken van de tweejaarlijkse beoordeling van de stookinstallaties 
opsturen naar de OFGV, dit kan per email naar info@ofgv.nl of naar het postadres OFGV, 

Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. 

 
Zienswijze 

U heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om mij uw zienswijze over het 

voornemen kenbaar te maken. Er zijn daarom geen feiten of omstandigheden die 
aanleiding geven om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom. 

 
Belangenafweging 

De zorgplicht voor het milieu beschouw ik als een zaak van algemeen belang. Naar mijn 

oordeel moet dit algemeen belang zwaarder te wegen dan een eventueel (economisch of 
ander) belang dat u heeft bij het laten voortbestaan van een situatie die niet voldoet aan 

de wettelijke voorschriften. Daarnaast ben ik van mening dat het gedogen of anderszins 
laten voortbestaan van een met de wettelijke voorschriften strijdige situatie zeer 

ongewenste precedentwerking kan opleveren.  

 
Besluit 

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland is bevoegd handhavend op te treden 

op grond van artikel 122 van de Provinciewet en artikel 5:32 van de Algemene wet 
bestuursrecht. De directeur van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is 

door provincie Flevoland gemandateerd om deze bevoegdheid uit te oefenen.  
 

Ik besluit aan u een last onder dwangsom op te leggen. Deze last houdt in dat de 

overtreding van het hiervoor genoemde voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning 
met nr. 1163929 uiterlijk binnen de hieronder gestelde begunstigingstermijn moet zijn 

beëindigd. U voorkomt daarmee dat de hieronder genoemde dwangsommen worden 
verbeurd en dat deze bij u kunnen worden ingevorderd. 

 

Hoogte dwangsom en begunstigingstermijn 
Het betreft een dwangsom van € 2.000,- bij een constatering van een overtreding van 

voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning met nr. 1163929 na het verstrijken van 
de begunstigingstermijn. Als begunstigingstermijn reken ik uiterlijk tot 1 april 2020  

vanaf de dag na verzending van het dwangsombesluit. De volgende dwangsom zult u 

verbeuren elke vier weken dat de overtreding voortduurt. Het maximum dwangsom-
bedrag stel ik vast op € 4.000,-. 

 

Toelichting op het besluit   
Hoogte dwangsom en begunstigingstermijn 

De hoogte van de dwangsom is gebaseerd op de richtlijn dwangsombedragen en 
begunstigingstermijnen “Regionaal beleidskader Vergunningen Toezicht en Handhaving 

2019-2022”. Dit kader is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van 

Flevoland en heeft tot doel om uniformiteit te bereiken en inzicht te geven. 
 

De hoogte van de dwangsom staat in redelijke verhouding tot de aard en ernst 
van de overtreding en is daarnaast gebaseerd op het economisch voordeel dat u  

heeft genoten en/of mogelijke winst die het in stand houden van de overtreding voor  

u oplevert, de kosten die gemaakt moeten worden om de overtreding te beëindigen  
en de milieuschade die bij het voortduren van de overtreding kan ontstaan. 
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Geldigheid dwangsombesluit 

Deze beschikking is voor onbepaalde tijd van kracht. Ingevolge artikel 5:34 tweede lid 

Awb kunt u een verzoek tot opheffen van dit besluit doen, wanneer sinds het van kracht 
worden van dit besluit tenminste een jaar is verlopen, zonder dat door u een dwangsom 

is verbeurd. 
 

Dwangsomcontrole 

Na afloop van de begunstigingstermijn wordt uw bedrijf op de naleving van het 
genoemde voorschrift gecontroleerd. Als tijdig aan het vermelde voorschrift wordt 

voldaan, wordt er geen dwangsom ingevorderd. 

 
Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen  

Dit besluit kan ook gelden voor uw rechtsopvolger en iedere verdere rechtsopvolger van 
degene aan wie het handhavingsbesluit oorspronkelijk was opgelegd en kan ook ten 

uitvoer worden gelegd tegenover die rechtsopvolger met verhaal van de daarmee 

verbonden kosten, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten. Dit 
besluit kan worden ingeschreven in het gemeentelijk register op basis van de Wet 

Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. 
 

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: 
 

College van Gedeputeerde Staten van Flevoland 
Bezwaarschriftencommissie 

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.  

  





Gebroeders Van der Lee 

Asfaltstraat 13 
8211 AC  LELYSTAD 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 

13-02-2020 1 Z2020-002202/D2020-118833 

Onderwerp 
Afschrift: “Last onder dwangsom” 

Geachte heer of mevrouw, 

Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief “Last onder dwangsom”, zoals deze is 
verstuurd naar Fa. Gebr. Van Der Lee V.O.F. in Hagestein, met kenmerk Z2020-

002202/D2020-117350. 

Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer  via telefoonnummer: 
06  of e-mail: @ofgv.nl. 

De OFGV 
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 milieutaken op het gebied van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving. 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Van Der Lee Management B.V. 

Legdijk 28
4124 KC Hagestein

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 

13-02-2020 1 Z2020-002202/D2020-118848 

Onderwerp 

Afschrift: “Last onder dwangsom” 

Geachte heer of mevrouw, 

Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief “Last onder dwangsom”, zoals deze is 

verstuurd naar Fa. Gebr. Van Der Lee V.O.F. in Hagestein, met kenmerk Z2020-

002202/D2020-117350. 

Vragen 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer  via telefoonnummer: 

06  of e-mail: @ofgv.nl. 

De OFGV 

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 milieutaken op het gebied van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving. 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Last onder dwangsom , kenmerk Z2020-002202/D2020-117350
Datum: vrijdag 6 maart 2020 12:59:55
Bijlagen: image001.png

RE EBI Asfaltmolen.msg

Geachte heer 
Op 31 December 2019 heeft de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek een last onder
dwangsom opgelegd aan gebroeders van der Lee voor het niet kunnen overleggen van een SCIOS
keuring van de Stookinstallaties.
Wij hebben vorig jaar onderhoudsrapporten van de stookinstallaties getoond aan de
toezichthouder van OFGV de heer  Hij gaf aan dat dergelijke keuringen niet afdoende waren
en een SCIOS keuring overlegd diende te worden.
Vanaf dit moment hebben wij contact gezocht met een bedrijf die deze keuringen verzorgd. De
SCIOS keuring van een brander houdt letterlijk in dat de installatie vanaf gasleiding tot en met de
schoorsteen moet worden gekeurd. Wij hebben hierop tot 2 weken geleden zeer intensief
contact gehad met het bedrijf wat de SCIOS keuring uitvoerde, echter met alle aan te leveren
technische documenten van de componenten, conformiteitsverklaringen e.d. zijn zij nog niet tot
het daadwerkelijk keuren van de installatie toegekomen.
Wij hebben gezien de deadline 1 april 2020 door u gesteld, de samenwerking stopgezet daar dit
bedrijf niets kon en wilde garanderen. 
Wij hebben inmiddels een ander bedrijf gevonden die niet alleen de SCIOS keuring voor ons gaat
uitvoeren, maar ook met een concreet plan van aanpak zijn gekomen. 
Dit plan houdt in dat wanneer wij geen technische documentatie kunnen overhandigen van
componenten omdat leverancier dit niet of heeft of kan vinden. Men deze componenten ter
plekke in kaart brengt en keurt. 
Zij hebben in hun planning e.e.a. geschoven om te proberen een SCIOS keuring te verzorgen
voor 1 April.
Vanmorgen ontving ik het bericht dat zij dit met zekerheid 1 April niet gaan halen. De mail van SR
inspecties heb ik bijgevoegd.
Graag benadruk ik dat wij de afgelopen maanden zeer intensief hebben gewerkt aan de keuring
en sommige weken zelfs meermaals per dag contact hebben onderhouden met het keurbedrijf.
Ondanks dat ik geen gebruik heb gemaakt van het kenbaar maken over onze zienswijze over uw
voornemen, vraag ik u om meer tijd. Wij zien geen enkele manier om aan de door u gestelde
datum te kunnen voldoen.
SR inspecties heeft ons duidelijk gemaakt dat twee maanden uitstel voldoende is om alles af te
werken.
Een brander en trommel kunnen echter niet gekeurd worden daar deze gereviseerd worden de
komende maanden. Het keurbedrijf heeft aangegeven dat deze installatie wel geheel operabel
moet zijn alvorens men de laatste tests kunnen uitvoeren.
Ik kan u in de loop der tijd informeren wanneer deze werkzaamheden gereed zullen zijn. Ik kan u
tevens garanderen dat deze installatie niet eerder in gebruik zal worden genomen alvorens de
brander SCIOS is gekeurd.
Hoogachtend,
Fa. Gebr. van der Lee
namens deze,

Asfaltcentrale Lelystad
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Van: @sr-inspecties.nl>
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 19:40
Aan:
Onderwerp: RE: EBI Asfaltmolen

Geachte heer   

Na aanleiding van ons bezoek bij u om een EBI‐keuring uit te voeren aan de asfaltcentrale sturen wij u deze mail 
voor een bepaalde uitleg. 
U stelt haast te hebben vanwege afspraken met bevoegd gezag. Een Scios keuring houdt echter veel meer in dan 
alleen de brander keuren.  

Wanneer wij de EBI (eerste bijzondere inspectie) voor u uitvoeren dienen we de installatie te keuren vanaf de 
brandstoftoevoerleiding bij de brander tot de rookgasafvoer. 
Alleen de brander keuren is helaas niet mogelijk om een geldige EBI te verkrijgen. 
Aangezien dit een asfaltcentrale betreft en geen standaard cv ketel betekent dit dat we voor deze installatie veel 
meer tijd nodig hebben om alles in kaart te brengen en te controleren. 

U moet ervan uitgaan dat we voor de eerste inspectie ongeveer 4 dagen nodig zijn met 2 personen voordat we een 
rapportage kunnen aanleveren dat voldoet aan de juiste regelgeving. 
Hierna dienen de eventuele tekortkomingen nog te worden verholpen waarna we een goedgekeurd rapport zouden 
kunnen afgeven, dit hangt allemaal af van wat we tegenkomen tijdens de inspectie maar u moet ervan uit gaan dat 
dit wellicht ook 4 dagen met 2 personen in beslag kan gaan nemen inclusief eventueel benodigde materialen. 

De componenten in uw asfaltcentrale zijn dermate specifiek dat er waarschijnlijk levertijd op zit mocht u deze nodig 
hebben. 
Het feit dat alle veiligheden lijken te werken doet hier niets aan af. Beschadigingen, corrosie e.d. zijn voor ons ook 
reden tot vervanging 

Gezien de drukte en de volle planning zouden we dit graag willen uitvoeren binnen de door u aangegeven deadline, 
echter is het voor ons niet haalbaar om dit voor 1 April te realiseren. 

Het mooiste is vanuit onze kant om te beginnen aan de inspectie en dan vier dagen aaneengesloten zodat we ons 
vol kunnen richting op deze installatie. 
Wanneer we vier dagen aaneengesloten willen inplannen komen we helaas pas uit op de tweede of derde week van 
April. 
Indien dit echt eerder moet zouden we twee dagen kunnen inplannen in de eerste week van April. 

Graag horen we van u wat mogelijk is om met de gemeente te overleggen voor eventuele uitstel van 2 maanden. 

Met vriendelijke groet, 
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SR inspecties 
Nijstad 11 
7991AP Dwingeloo 
E: info@sr‐inspecties.nl  
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(  niet aanwezig in oneven weken) 
 
 
 

Van:  @gebrvanderlee.com>  
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 13:00 
Aan:  @ofgv.nl> 
CC:  @ofgv.nl> 
Onderwerp: Last onder dwangsom , kenmerk Z2020‐002202/D2020‐117350 
 
Geachte heer   
 
 
Op 31 December 2019 heeft de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek een last onder dwangsom 
opgelegd aan gebroeders van der Lee voor het niet kunnen overleggen van een SCIOS keuring van de 
Stookinstallaties. 
Wij hebben vorig jaar onderhoudsrapporten van de stookinstallaties getoond aan de toezichthouder van OFGV de 
heer Lok. Hij gaf aan dat dergelijke keuringen niet afdoende waren en een SCIOS keuring overlegd diende te worden. 
Vanaf dit moment hebben wij contact gezocht met een bedrijf die deze keuringen verzorgd. De SCIOS keuring van 
een brander houdt letterlijk in dat de installatie vanaf gasleiding tot en met de schoorsteen moet worden gekeurd. 
Wij hebben hierop tot 2 weken geleden zeer intensief contact gehad met het bedrijf wat de SCIOS keuring 
uitvoerde, echter met alle aan te leveren technische documenten van de componenten, conformiteitsverklaringen 
e.d. zijn zij nog niet tot het daadwerkelijk keuren van de installatie toegekomen. 
Wij hebben gezien de deadline 1 april 2020 door u gesteld, de samenwerking stopgezet daar dit bedrijf niets kon en 
wilde garanderen.  
Wij hebben inmiddels een ander bedrijf gevonden die niet alleen de SCIOS keuring voor ons gaat uitvoeren, maar 
ook met een concreet plan van aanpak zijn gekomen.  
Dit plan houdt in dat wanneer wij geen technische documentatie kunnen overhandigen van componenten omdat 
leverancier dit niet of heeft of kan vinden. Men deze componenten ter plekke in kaart brengt en keurt.  
Zij hebben in hun planning e.e.a. geschoven om te proberen een SCIOS keuring te verzorgen voor 1 April.  
Vanmorgen ontving ik het bericht dat zij dit met zekerheid 1 April niet gaan halen. De mail van SR inspecties heb ik 
bijgevoegd. 
 
Graag benadruk ik dat wij de afgelopen maanden zeer intensief hebben gewerkt aan de keuring en sommige weken 
zelfs meermaals per dag contact hebben onderhouden met het keurbedrijf.  
Ondanks dat ik geen gebruik heb gemaakt van het kenbaar maken over onze zienswijze over uw voornemen, vraag 
ik u om meer tijd. Wij zien geen enkele manier om aan de door u gestelde datum te kunnen voldoen. 
 
SR inspecties heeft ons duidelijk gemaakt dat twee maanden uitstel voldoende is om alles af te werken. 
Een brander en trommel kunnen echter niet gekeurd worden daar deze gereviseerd worden de komende maanden. 
Het keurbedrijf heeft aangegeven dat deze installatie wel geheel operabel moet zijn alvorens men de laatste tests 
kunnen uitvoeren. 
Ik kan u in de loop der tijd informeren wanneer deze werkzaamheden gereed zullen zijn. Ik kan u tevens garanderen 
dat deze installatie niet eerder in gebruik zal worden genomen alvorens de brander SCIOS is gekeurd. 
 
Hoogachtend, 
Fa. Gebr. van der Lee 
namens deze, 
 

 
 

Asfaltcentrale Lelystad 
0320 ‐ 273535 
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Hoofdkantoor: Vestiging Lelystad: Vestiging Dordrecht: 
Lekdijk 28, 4124 KC Hagestein Mortelstraat 4, 8211 AD Lelystad Donker Duyvisweg 35, 3316 BL Dordrecht 
Tel. 0347‐351824 fax 0347‐351734 Tel. 0320‐273535, fax 0320‐273536 Tel. 078‐6515973, fax 078‐6181730 
 
 
Ten zij anders overeengekomen worden alle opdrachten aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene 
inkoop‐ en onderaannemingsvoorwaarden. 
Al onze voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website www.gebrvanderlee.nl  
 
 
 

Disclaimer: De inhoud van deze e‐mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er 
kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclaimer en algemene 
voorwaarden van de OFGV vindt u op https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer  
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Van: @gebrvanderlee.com>
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 10:58
Aan: Info (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)
CC:
Onderwerp: Last onder dwangsom Z2020-002202/D2020-117350
Bijlagen: EBI-2020.021hh Asfaltcentrale Gebr van der Lee Lelystad.pdf; 200520-01 Revisie Medenus 

drukafslag.pdf; Verklaring_EBI_CCD-AAA-84_Gebr. van der Lee_700765.pdf

Categorieën:

Geachte heer, mevrouw, 

Bijgaand de volledige rapportage m.b.t. de asfaltcentrale. 

Met vriendelijke groet, 

 

Gebr. van der Lee 

Hoofdkantoor 
Projecten, asfaltcentrale 
& dredging 

Bitumenopslag en 
modificatie  Int. Transport 

Lekdijk 28  Mortelstraat 4  Donker Duyvisweg 35  Donker duyvisweg 35 
4124 KC Hagestein  8211 AD Lelystad  3316 BL Dordrecht  3316, BL Dordrecht 
0347‐351824  0320‐273535  078‐6515973  0347‐352054 
0347‐351734  0320‐273536  078‐6181730 

 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
Disclaimer ‐ De informatie in deze e‐mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. 
De e‐mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers . Indien u niet de 
geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e‐mail en de meegezonden bestanden, 
waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk 
zelfs onwettig. Mocht u deze e‐mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen 
en het originele Bericht te vernietigen. 
Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een 
onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde 
virussen. Het is uw eigen verantwoording om e‐mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e‐mail 
kunnen geen rechten worden ontleend. 

Van:    
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 13:34 
Aan: 'info@ofgv.nl'  
CC:  @ofgv.nl' ;    
Onderwerp: Last onder dwangsom Z2020‐002202/D2020‐117350 

Geachte heer, mevrouw, 

Bijgaand ontvangt u het certificaat, zoals wij dat op 28‐05‐2020 hebben ontvangen van een daartoe gecertificeerde 
instelling, een en ander overeenkomstig voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning. 
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De onderliggende rapportage wordt naar verwachting deze week ontvangen; deze zullen wij dan direct aan u 
doorsturen ter informatie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Gebr. van der Lee 

 

     

Hoofdkantoor 
Projecten, asfaltcentrale 
& dredging 

Bitumenopslag en 
modificatie  Int. Transport 

Lekdijk 28  Mortelstraat 4  Donker Duyvisweg 35  Donker duyvisweg 35 
4124 KC Hagestein  8211 AD Lelystad  3316 BL Dordrecht  3316, BL Dordrecht 
0347‐351824  0320‐273535  078‐6515973  0347‐352054 
0347‐351734  0320‐273536  078‐6181730 

 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
Disclaimer ‐ De informatie in deze e‐mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. 
De e‐mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers . Indien u niet de 
geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e‐mail en de meegezonden bestanden, 
waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk 
zelfs onwettig. Mocht u deze e‐mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen 
en het originele Bericht te vernietigen. 
Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een 
onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde 
virussen. Het is uw eigen verantwoording om e‐mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e‐mail 
kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 
 
 
 
 
 

Van:  @sr‐inspecties.nl>  
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 22:11 
Aan @gebrvanderlee.com'  @gebrvanderlee.com> 
Onderwerp: Verklaring van ingebruikname 
 
Goedenavond   
 
In de bijlage heb ik de verklaring toegevoegd van de asfaltmolen. 
Het rapport probeer ik aankomend weekend uit te werken maar met deze verklaring kan je alvast aantonen dat de 
installatie is goedgekeurd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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SR inspecties 
Nijstad 11 
7991AP Dwingeloo 
E: info@sr‐inspecties.nl  
W: www.sr‐inspecties.nl  
T: 06  
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O   Onderbreking

B  Blokkering

HV  Harde Vergrendeling

ZV  Zachte Vergrendeling

S  Signalering

Stookproef:
Hi Calorische Onderwaarde

Hs Calorische Bovenwaarde

Bewakingsperioden:

Bewakingsperioden zijn de periodes waarbij de desbetreffende beveiliging elektrisch paraat is.

*****  Niet getest i.v.m. mogelijke blijvende lekkage!

****   Electrisch getest d.m.v. draadbreuk en doorverbinden!

***1   Schakelwaarde bepaald d.m.v Opgestookt! 

***2   Schakelwaarde bepaald d.m.v heteluchtpistool.

**      Mechanisch getest!

*    Functioneel getest!

Afkortingen Testmethodes:

7 april 2020
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Gebruikte afkortingen en coderingen

 Actie:

b.w.vr = Begin warmte vraag

e.w.vr = Einde warmte vraag
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Algemene gegevens inspectie

In de centrale worden grondstoffen verwarmd en samengevoegd waardoor er asfalt ontstaat.

Beneden komen in de witte trommel nieuwe schone grondstoffen samen, in de bovenste trommel ook wel PR

trommel genoemd komt restasfalt en wordt opnieuw verwarmd om te worden hergebruikt.

Het verwarmde asfalt van de PR trommel wordt nadat dit is verwarmd samengevoegd met het nieuwe asfalt dat

uit de witte trommel komt.

De verhoudingen hiervan worden allemaal vanuit de centrale regelkamer geregeld.

De witte trommel en de PR trommel worden beiden door een eigen ventilatorbrander verwarmd.

De rookgassen van beide branders worden via een gezamenlijke rookgasafvoer via een filtersectie afgevoerd.

(Zie schematisch overzicht pagina 24)

Voordat de de branders kunnen worden opgestart dient er eerst een vrijgave te zijn van de installatie dat de

ventilatoren voor de onderdrukregeling en de transportbanden in bedrijf zijn.

In het voorwaarde circuit van de lamtec regeling zitten de contacten verwerkt die bewaken als de installatie in

bedrijf is en de branders mogen worden opgestart.

Op blad 23 wordt de onderdrukregeling beschreven.

Installatie ingericht voor : Aardgas I2L

Gaskwaliteit / Gascategorie : 31,65 MJ/m³ (N) / I2L

Valt onder SCIOS-SCOPE : Scope 5

Gasleveringsdruk : 1000.0 mbar

Gehanteerde voorschriften :

: NEN 3028 (2011)

: Bedienings voorschriften fabrikant

Mate van toezicht : Volledig toezicht

NOx-emissie conform besluit : Activiteitenbesluit

Namens de opdrachtgever : Gebr. Van der Lee

Adres : Mortelstraat 4

Postcode : 8211 AD

Woonplaats : Lelystad

Installateursnaam : TME B.V.

Adres : Trawlerweg 9

Postcode : 8042 PZ

Woonplaats : Zwolle

Gebruikte meetapparatuur

Soort : Rookgasanalyse Fabrikaat : RBR

Serie nr. : 046083 Type nr. : Ecom-J2KN

Soort : Drukmeter Fabrikaat : Wohler

Serie nr. : 045944 Type nr. : DC 2000

Soort : Drukmeter Fabrikaat : Wohler

Serie nr. : 045945 Type nr. : DC 2000

7 april 2020
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EN 746-2 (2010)

Toepassing installatie:
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Algemene gegevens installatie

1. Documenten
Dit deel dient vergezeld te gaan van relevante tekening(en)!

Electrische schema's : 3255

Laatste wijziging d.d. : 18-8-2015

Bedieningsvoorschrift aanwezig : Ja

2. PR trommel
Leverancier naam : TME

adres : Trawler 9 8042 PZ Zwolle

Naam en type : TME Recycle installatie

Fabricagenummer : 28413

Registernummer (bij stoomketels) : - Bouwjaar : 2015

Nominale belasting (Hi) : 20000 kW

Maximale capaciteit : 200 ton/h

Medium : Mineralen

Maximale werktemperatuur : 190
0
C

Rookgaszijdige inhoud trommel : 20 m
3

Indien CE: Product Identificatie Nr. : Conformiteitsverklaring aanwezig bij klant.

Landcode / gascategorie : NL / I2L

Gebruiksaanw jzing NL aanwezig : Ja

3.1 Veiligheidsrelevante regeling 
Fabrikaat : Jumo safetyM STB/TW

Type : 701150/8-01-0253-2001-23/005,058

Serie nummer : niet leesbaar

Systeem : Maximaalthermostaat trommelwand

Classe : 3

3.2 Veiligheidsrelevante regeling 
Fabrikaat : Jumo safetyM STB/TW

Type : 701150/8-01-0253-2001-23/005,058

Serie nummer : niet leesbaar

Systeem : Maximaalthermostaat brandklep

Classe : 3

3.2 Veiligheidsrelevante regeling 
Fabrikaat : Jumo safetyM STB/TW

Type : 701150/8-01-0253-2001-23/005,058

Serie nummer : niet leesbaar

Systeem : Maximaalthermostaat rookgas

Classe : 3

4. Afvoer verbrandingsgassen
Afvoersysteem materiaal kanaal : -

materiaal leiding : Staal

diameter leiding : 190 cm

minimale doortocht : 28.338,50 cm
2

hoogte : 15 mtr

Plaats van de uitmonding : Vrij

Trekregeling aanwezig : Nee

7 april 2020
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Algemene gegevens installatie

1. Documenten
Dit deel dient vergezeld te gaan van relevante tekening(en)!

Electrische schema's : 3255

Laatste wijziging d.d. : 18-8-2015

Bedieningsvoorschrift aanwezig : Nee

2. Witte trommel
Leverancier naam : Wirtgen America, INC

adres : Dana Way 6030 Antioch USA

Naam en type : Benninghoven

Fabricagenummer : onbekend

Registernummer (bij stoomketels) : - Bouwjaar : 2010

Nominale belasting (Hi) : 18975 kW

Maximale capaciteit : 180 ton/h

Medium : Mineralen

Maximale werktemperatuur : 190
0
C

Rookgaszijdige inhoud trommel : 20 m
3

Indien CE: Product Identificatie Nr. : Conformiteitsverklaring aanwezig bij klant.

Landcode / gascategorie : NL / I2L

Gebruiksaanwijzing NL aanwezig : Nee

3.1 Veiligheidsrelevante regeling 
Fabrikaat : Jumo safetyM STB/TW

Type : 701150/8-01-0253-2001-23/005,058

Serie nummer : 0205787101015120000

Systeem : Maximaalthermostaat witte trommel

Classe : 3

4. Afvoer verbrandingsgassen
Afvoersysteem materiaal kanaal : -

materiaal leiding : Staal

diameter leiding : 190 cm

minimale doortocht : 28.338,50 cm
2

hoogte : ± 15,0 mtr

Plaats van de uitmonding : Vrij

Trekregeling aanwezig : Nee

7 april 2020
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Stookproef aardgas I2L PR Brander
Branderbelasting ( stand van de regeling)

*
vollast deellast laaglast start Grenswaarden

45% 25% 10% 10%

Gasdruk bij gasmeter mbar 1000 1000 1000 1000

Gastemperatuur bij gasmeter
0
C 10 10 10 10

Gashoeveelheid gasmeter m
3

12,00 6,00 2,00 2,00

Totaal aantal seconden s 65,9 87,2 118,5 118,5

Barometerstand mbar 1010,0 1010,0 1010,0 1010,0

Gasverbruik gemeten m
3
/h 656 248 61 61

Gasverbruik gemeten gecorrigeerd m
3
/h 1254 474 116 116

Belasting Hi kW 11027 4167 1022 1022 ±5%

Belasting Hs kW 12243 4626 1135 1135

Load Lamtec Etamatic 878 280 280

Aansteekbelasting hoofdbrander Hi kW 1022 1022 1022 1022 < product 150

Belasting aansteekbrander kW n.t.m. n.t.m. n.t.m. n.t.m. < 70 

Luchtdruk tijdens ventileren LD2 mbar 57,0 57,0 57,0 57,0

ter plaatse van LD2 mbar 36,1 23,3 14,6 14,6

PF vuurhaard druk mbar 0,3 0,8 1,5 1,5

Gasdruk voor DR1 mbar 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Gasdruk bij HD mbar 99,1 99,2 99,4 99,4

Gasdruk bij LD mbar 200,0 200,0 200,0 200,0

Kopdruk mbar 25,8 2,7 1,5 1,5

Temperatuur verbrandingsgas
0
C 163 132 119 119 ≤ 190

Temperatuur verbrandingslucht
0
C 19 19 19 19 ≤ 40

CO2 vol.% 6,9 2,6 0,7 0,7

O2 vol.% 8,3 16,2 19,7 19,7 ±2 %

CO                                         ppm 2138 208 39 39 < 2500 ppm

CO Luchtvrij                                         vol.% 0,363 0,094 0,065 0,065 ≤ 0,500

CO                         mg/Nm³ 3549 919 650 650 mg/Nm³ ref 0% O2

Medium aanvoertemperatuur
0C 170 140 140 140 ≤ 190

Signaal vlamdetector                 µa 680 680 680 680 ≥ 450

Lambda Ʌ 1.66 4.41 nvt nvt

Schoorsteenverlies % 8,2 15,6 0,0 0,0

Schoorsteenrendement % 91,8 84,4 100,0 100,0

Vermogen o.b.v schoorsteenverlies ow kW 10122 3516 1022 1022

Opgegeven vermogen installatie kW 13000

Opmerkingen:
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De Maximale branderbelasting staat ingesteld op 12500 kw, alleen kunnen ze i.v.m. de productie van de 
asfaltmolen niet hoger draaien dan 11027 kw.

De startbelasting voldoet aan de NEN 746-2.

Startbelasting hoofdbrander voldoet aan product 150 ( 12500 * 0,5 = 6250 kw).
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Stookproef aardgas I2L Witte Brander
Branderbelasting ( stand van de regeling)

*
vollast deellast laaglast start Grenswaarden

72% 35% 10% 10%

Gasdruk bij gasmeter mbar 1000 1000 1000 1000

Gastemperatuur bij gasmeter
0
C 10 10 10 10

Gashoeveelheid gasmeter m
3

9,00 5,00 4,00 4,00

Totaal aantal seconden s 53,2 51,9 136,0 136,0

Barometerstand mbar 1010,0 1010,0 1010,0 1010,0

Gasverbruik gemeten m
3
/h 609 347 106 106

Gasverbruik gemeten gecorrigeerd m
3
/h 1165 664 203 203

Belasting Hi kW 10244 5834 1781 1781 ±5%

Belasting Hs kW 11375 6478 1978 1978

Load Lamtec Etamatic 710 459 380 380

Aansteekbelasting hoofdbrander Hi kW 1781 1781 1781 1781 < product 150

Belasting aansteekbrander kW n.t.m. n.t.m. n.t.m. n.t.m. < 70 

Luchtdruk tijdens ventileren LD2 dP mbar 43,3 43,3 43,3 43,3

ter plaatse van LD2 dP mbar 23,5 10,6 6,8 6,8

PF vuurhaard druk mbar 1,0 1,1 0,9 0,9

Gasdruk voor DR1 mbar 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Gasdruk bij HD/LD mbar 239,0 256,0 269,0 269,0

Gasdruk voor HR1 mbar 230,0 250,0 270,0 270,0

Kopdruk mbar 128,0 33,0 3,5 3,5

Temperatuur verbrandingsgas
0
C 151 154 128 128 ≤ 160

Temperatuur verbrandingslucht
0
C 20 20 18 18 ≤ 40

CO2 vol.% 3,7 1,9 0,7 0,7

O2 vol.% 14,2 17,5 19,7 19,7 ±2 %

CO                                         ppm 27 29 185 185 < 500 ppm

CO Luchtvrij                                         vol.% 0,009 0,018 0,309 0,309 ≤ 0,170

CO                         mg/Nm³ 85 177 309 309 mg/Nm³ ref 0% O2

Medium aanvoertemperatuur
0C 150 130 120 120 ≤ 190

Signaal vlamdetector                 Led 4 4 4 4 ≥ 3

Lambda Ʌ 3.12 6.02 nvt nvt

Schoorsteenverlies % 12,8 25,8 0,0 0,0

Schoorsteenrendement % 87,2 74,2 100,0 100,0

Vermogen o.b.v schoorsteenverlies ow kW 8933 4328 1781 1781

Opgegeven vermogen installatie kW 13000

Opmerkingen:
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De Maximale branderbelasting staat ingesteld op 12000 kw, alleen kunnen ze i.v.m. de productie van de 
asfaltmolen niet hoger draaien dan 10244 kw.

De startbelasting voldoet aan de NEN 746-2.

Startbelasting hoofdbrander voldoet aan product 150 ( 12500 * 0,5 = 6000 kw).
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Stookproef aardgas I2L Witte Brander + PR Brander
Branderbelasting ( stand van de regeling)

*
deellast deellast deellast Grenswaarden

Gasdruk bij gasmeter mbar

Gastemperatuur bij gasmeter
0
C

Gashoeveelheid gasmeter m
3

Totaal aantal seconden s

Barometerstand mbar

Gasverbruik gemeten m
3
/h     

Gasverbruik gemeten gecorrigeerd m
3
/h     

Belasting Hi kW    

Belasting Hs kW    

Load Lamtec Etamatic

Aansteekbelasting hoofdbrander Hi kW

Belasting aansteekbrander kW

Luchtdruk tijdens ventileren LD2 dP mbar

ter plaatse van LD2 dP mbar

PF vuurhaard druk mbar

Gasdruk voor DR1 mbar

Gasdruk bij HD mbar

Gasdruk bij LD mbar

Kopdruk mbar nvt nvt nvt

Temperatuur verbrandingsgas
0
C 85 98 92 ≤ 135

Temperatuur verbrandingslucht
0
C 19 19 19 ≤ 40

CO2 vol.% 3,1 3,3 3,0

O2 vol.% 15,3 15,0 15,4 ±2 %

CO                                         ppm 255 274 255 < 500 ppm

CO Luchtvrij                                         vol.% 0,096 0,097 0,099  ≤ 0,170

CO                         mg/Nm³ 939 961 990 mg/Nm³ ref 0% O2

Medium aanvoertemperatuur
0C 90 99 92 ≤ 190

Signaal vlamdetector                 µa nvt nvt nvt

Lambda Ʌ 3.68 3.51 3.66

Schoorsteenverlies % 7,6 8,9 8,0

Schoorsteenrendement % 92,4 91,1 92,0  

Vermogen o.b.v schoorsteenverlies ow kW    

Opgegeven vermogen installatie kW 13000

Opmerkingen:

7 april 2020
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Geen.
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Afstelling beveilgingen PR Brander

B
e
v
e
ili

g
in

g

T
e
s
t-

s
ta

n
d

N
o
rm

.d
ru

k
 

D
ru

k
 i
n
g
re

e
p

A
k
ti
e
 b

ij 
in

g
re

e
p

V
la

m
 s

ta
b
ie

l

C
O

C
O

2

C
O

 n
=

1

G
re

n
s
w

a
a
rd

e
n

G
re

n
s
w

a
a
rd

e
n

mbar mbar Actie* J/N ppm % % mbar norm

LD hoog 200,0 110,0 HV/S Ja 2138,0 6,9 0,4 > 100 mbar CO<1% n=1

LD Laag 200,0 110,0 HV/S Ja 39,0 0,7 0,0 > 100 mbar CO<1% n=1

 LD2 Start 12,5 10,0 HV/S Functioneel getest door afblazen > 10,0 mbar > 80%

HD hoog 99,1 125,0 HV/S Ja 2138,0 6,9 0,4 < 140,0 mbar CO<1% n=1

HD hoog hoog 28,5 32,0 HV/S Ja 2138,0 6,9 0,4 < 32,0 mbar CO<1% n=1

VPS fase 1 0,0 105,0 HV/S Functioneel getest door opblazen 100+/-10 mbar

VPS fase 2 200,0 95,0 HV/S Functioneel getest door afblazen 100+/-10 mbar

Afblaas b.w.vr. 200,0 370,0 Afblazen Functioneel getest door opblazen < 500,0 mbar

Afslag b.w.vr. 200,0 470,0 HV Functioneel getest door opblazen < 500,0 mbar

Afstelling beveilgingen Witte Brander
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mbar mbar Actie* J/N ppm % % mbar norm

LD hoog 239,0 135,0 HV/S Ja 27,0 3,7 0,0 > 125 mbar CO<1% n=1

LD Laag 270,0 135,0 HV/S Ja 185,0 0,7 0,3 > 125 mbar CO<1% n=1

LD2 start 6,4 4,5 HV/S Functioneel getest door afblazen > 4,5 mbar > 80%

HD hoog 239,0 440,0 HV/S Ja 27,0 3,7 0,0 < 450,0 mbar CO<1% n=1

HD hoog hoog 128,0 148,0 HV/S Ja 28,0 3,8 0,0 < 153,0 mbar CO<1% n=1

VPS fase 1 0,0 170,0 HV/S Functioneel getest door opblazen 170+/-10 mbar

VPS fase 2 270,0 165,0 HV/S Functioneel getest door afblazen 170+/-10 mbar

Afblaas b.w.vr. 270,0 390,0 Afblazen Functioneel getest door opblazen < 500,0 mbar

Afslag b.w.vr. 270,0 495,0 HV Functioneel getest door opblazen < 500,0 mbar

7-4-2020

EBI-2020.021hh
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CONTROLE WERKING OVERIGE BEVEILIGINGEN WITTE TROMMEL

Aard van de beveiliging Actie bij Grenswaarden

ingreep

Actie *

Maximale mediumtemperatuur HV/S***1 ≤ 190°C
0C

CONTROLE WERKING OVERIGE BEVEILIGINGEN PR TROMMEL

Aard van de beveiliging Actie bij Grenswaarden

ingreep

Actie *

Maximale mediumtemperatuur trommelwand HV/S***1 350
0C ≤ 350°C

Maximale mediumtemperatuur brandklep HV/S***1 195
0C ≤ 195°C

Maximale mediumtemperatuur rookgas HV/S***1 190
0C ≤ 190°C

CONTROLE WERKING OVERIGE BEVEILIGINGEN 

Aard van de beveiliging Actie bij Grenswaarden

ingreep

Actie *

Maximale mediumtemperatuur filter ## HV/S***1 190
0C ≤ 190°C

## De maximale themperatuur voor het filter is dezelfde beveiliging als de maximaaltemperatuur 

     rookgas PR.

     Voor de duidelijk is deze twee keer benoemd maar in werkelijkheid is dit dezelfde beveiliging.

*****  Niet getest i.v.m. mogel jke bl jvende lekkage!

****   Electrisch getest d.m.v. draadbreuk en doorverbinden!

***1   Opgestookt  (setpoint verdraaiing)

***2   Schakelwaarde bepaald met een föhn.

**      Mechanisch getest!

Testwijze Maximaalthermostaat:
De maximaalthermostaat wordt standaard getest door de centrale op te stoken en het setpoint 

van de maximaalthermostaat te verlagen naar de temperatuur die op dat moment in de centrale 

aanwezig is. Tijdens de test moet de temperatuur bij de maximaalthermostaat gecontroleerd worden

door een ge jkte temperatuurmeter.

Wijkt de maximaalthermostaat meer dan 5°C af, dan moet deze vervangen worden.

Afstelling

Afstelling

7 april 2020

EBI-2020.021hh

Afstelling

190
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Checklist 1
Aandachtspunten

ja nee nvt.

1 Basisverslag aanwezig? x Bedrijf

Algemeen Inspecteur:

Schema's, PI&D en tekeningen

volgens norm. x

in goede conditie x

volgens basisverslag x

Installatie volgens schema en PI&D x

Staat van onderhoud installatie x

2 Verbrandingsgaslekkage x

PR Condensafvoer

trommel conditie x

ophanging x

corrosie x

Rookgastemperatuur x

lekkage x

vervuiling x

conditie x

reparatie x

conditie x

reparatie x

conditie x

reparatie x

conditie x

reparatie x

conditie x

reparatie van afdich. x

volgens basisverslag x

conditie x

instelling x

werking x

Mediumbeveiliging

Verbrandingsgaslekkage

Veiligheidsklep: uitgevoerd 

Retarders

Keerschotten/-kasten

Bekleding

Isolatie mantel

Warmtewisselaar PR trommel

S.Relleke / J.F. van den Kieboom

 Dit is het basisverslag

7 april 2020

Rapportnr. EBI-2020.021hh

OK?
Opmerkingen
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Checklist 2
Aandachtspunten

ja nee nvt.

3 Verbrandingsgaslekkage x

Witte Condensafvoer

trommel conditie x

ophanging x

corrosie x

Rookgastemperatuur x

lekkage x

vervuiling x

conditie x

reparatie x

conditie x

reparatie x

conditie x

reparatie x

conditie x

reparatie x

conditie x

reparatie van afdich. x

volgens basisverslag x

conditie x

instelling x

werking x

Retarders

Warmtewisselaar PR trommel

7 april 2020

EBI-2020.021hh

OK?
Opmerkingen

Keerschotten/-kasten

Bekleding

Isolatie mantel

Verbrandingsgaslekkage

Veiligheidsklep: uitgevoerd 

Mediumbeveiliging
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Checklist 3
Aandachtspunten

ja nee nvt.

4 Handbediende afsluiter

Brandstof- conditie x

toevoer gangbaarheid x

PR Brandstoftoevoerleiding

brander conditie x

lekkage x

Lektestapparatuur

conditie x

werking x

func. volgens norm x

Eindschakelaars

conditie x

afstelling x

gangbaarheid x

Brandstofhoeveelheidsregelaar

conditie x

werking x

Beveiligingsafsluiters

conditie x

werking x

afstelling x

werking x

afstelling x

werking x

afstelling x

werking x

5 Handbediende afsluiter

Brandstof- conditie x

toevoer gangbaarheid x

witte Brandstoftoevoerleiding

brander conditie x

lekkage x

Lektestapparatuur

conditie x

werking x

func. volgens norm x

7 april 2020

EBI-2020.021hh

OK?
Opmerkingen

Drukafslag

Afblaasveiligheid

Gas/ luchtdrukschakelaars
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Checklist 4
Aandachtspunten

ja nee nvt.

6 Eindschakelaars

Brandstof- conditie x

toevoer afstelling x

witte gangbaarheid x

brander Brandstofhoeveelheidsregelaar

conditie x

werking x

Beveiligingsafsluiters

conditie x

werking x

afstelling x

werking x

afstelling x

werking x

afstelling x

werking x

7 Rookgaskleppen

Rookgas- conditie x

afvoer reiniging x

werking x

Eindschakelaars

conditie x

gangbaarheid x

afstelling x

rookgasafvoer ventilator

conditie x

geluid x

Afvoerkanaal / leiding

conditie x

Condensafvoer

reiniging x

geen lekkage x

vervuiling x

Rookgasafvoerkap

reiniging x

conditie x

functioneren x

Plaats van uitmonding 

volgens voorschrift x

Verdunningsafstand x

Afvoerbeveiliging

werking x

7 april 2020

EBI-2020.021hh

OK?
Opmerkingen

sensor

Drukafslag

Gas/ luchtdrukschakelaars

Afblaasveiligheid

hinder en verdunningsafstand
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Checklist 5
Aandachtspunten

ja nee nvt.

8 Algemeen

Opstelling schoon x x

plaats vluchtweg x

Luchttoevoer

reiniging x

vrije doorlaat x

vervuiling x

Ventilatie-afvoer

reiniging x

vrije doorlaat x

vervuiling x

Mech. ventilatie/luchttoevoer

reiniging x

werking x

vervuiling x

Transportbeveiliging

conditie x

werking x

Noodschakelaar

werking x

Vuilwaterpomp

smering x

werking x

Gasleiding

corrosie x

doorvoering x

Verlichting

voldoende x

Ruimtetemperatuur bewaking

conditie x

vervuiling x

Verbrandingsluchttoevoerleiding

conditie x

9 Bedrading

Schakel- conditie x

kast reparatie x

Elektronica aangesloten

volgens voorschrift x

7 april 2020

EBI-2020.021hh

OK?
Opmerkingen

Advies om te ordenen. Kabelgoten zijn rommelig

Noodstop controlekamer

Erg veel stof en restafval
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Checklist 6
Aandachtspunten

ja nee nvt.

10 Vlamsimulatie volgens norm x

Br.aut. Herontsteking volgens norm x

PR

brander controle x

11 Gas/luchtverhoudingsregeling

PR conditie x

brander gangbaarheid x

werking x

Eindschakelaars

conditie x

gangbaarheid x

afstelling x

Verbrandingsluchtventilator

conditie x

geluid x

Luchttoevoerleiding

conditie x

reiniging x

ophanging x

vervuiling x

slijtage x

reiniging x

vervuiling x

conditie x

reiniging x

conditie x

vervuiling x

7 april 2020

EBI-2020.021hh

OK?
Opmerkingen

Totale sluittijd

Gemeten t jd in seconden  2,0

Olie- nozzle

Stuwplaat/ wervelplaat

Branderconus/ bemetseling
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Checklist 7
Aandachtspunten

ja nee nvt.

12 Vlamsimulatie volgens norm x

Br.aut. Herontsteking volgens norm x

witte

brander controle x

13 Gas/luchtverhoudingsregeling

witte conditie x

brander gangbaarheid x

werking x

Eindschakelaars

conditie x

gangbaarheid x

afstelling x

Verbrandingsluchtventilator

conditie x

geluid x

Luchttoevoerleiding

conditie x

reiniging x

ophanging x

vervuiling x

slijtage x

reiniging x

vervuiling x

conditie x

reiniging x

conditie x

vervuiling x

7 april 2020

EBI-2020.021hh

OK?
Opmerkingen

Totale sluittijd

Gemeten t jd in seconden  2,0

Olie- nozzle

Stuwplaat/ wervelplaat

Branderconus/ bemetseling
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Geen.

7 april 2020

EBI-2020.021hh

Opmerkingen:

Tekortkomingen:

De rookgasafvoer is op bepaalde plaatsen defect en dient te worden gerepareerd/vervangen.

Werking onderdrukregeling:

De onderdrukregeling wordt continu geregeld door de bediener in de controlekamer.
Dit heeft als reden dat dit continu een andere instelling krijgt vanwege het product wat wordt 
geproduceerd.
Indien de onderdruk te klein wordt waardoor er ook te weinig afzuiging ontstaat zullen één van de 
aanwezige maximaaltemperatuurbeveiligingen ingrijpen en de installatie/branders vergendelen.

VPS:
De VPS is uitgevoerd als een twee fase test.
Tijdens de eerste fase wordt VA2 kortstondig geopend waardoor de druk daalt tussen VA1 en VA2, 
hierdoor wordt de VA1 getest op dichtheid.
Indien fase 1 akkoord is wordt in fase 2 VA1 kortstondig geopend waardoor de druk tussen VA1 en VA2 
wordt verhoogd hierdoor wordt VA2 getest op dichtheid.

De openingstijd van de klep mag niet langer zijn dan 3 seconden.

Keuring/Inspectie Interval
De inspectie-/keuringstermijn is wettelijk vastgesteld op tenminste iedere vier jaar en dient uitgevoerd te 
worden voor 7-4-2024.

Onderhoud Interval 
De fabrikant van het toestel schrijft voor dat het toestel jaarlijks gecontroleerd en zonodig gereinigd 
dient te worden.

Opstellingsplaats

De asfaltcentrale staat buiten opgesteld, deze locatie is hierdoor beoordeeld als een opstellingsplaats.

M.b.t. de in het rapport beoordeelde punten van de opstellingsplaats, behorende bij deze verklaring, zijn 
geen afwijkingen geconstateerd.  

De bouwkundige constructie van de asfaltcentrale, en de constructieve veiligheid t.a.v. de ligging  van de 
asfaltmolen, zijn tijdens deze inspectie niet beoordeeld. 

Toezicht
De installatie staat onder volledig toezicht.

Keuring brandstoftoevoerleiding
De keuring/inspectie van de brandstoftoevoerleiding is nog niet uitgevoerd.

Beveiligingsafsluiters
De beveiligingsafsluiters (VA1, VA2) in de gasstraat zijn getest op dichtheid d.m.v. een drukdalingsproef, 
tevens is deze voorzien van een lektest.

Hitte straling / ontoelaatbare warmtestraling
De hittestraling rondom de droogtrommel is voor asfaltcentrale installaties normaal.

Maatregelen tegen beschadiging
Er zijn voldoende beschermmaatregelen om beschadiging van de trommel te voorkomen. Er komen 
geen machines in de buurt van de installatie.
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Installatie geplaatst bij :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Contactpersoon :

Telefoonnummer :

Installatie is bestemd voor : Revisie medenus drukafslag

Rapportnummer :

Uitvoering onderhoud :

Datum onderhoud :

Datum volgende onderhoud : 20 mei 2021

Aantal bladen :

Aantal bijlagen :

6

0

Lelystad

Dhr.  van SR inspecties

20 mei 2020

200520-01

8211 AD

Onderhoudsrapport

Betreffende het onderhoud aan een gasdrukreduceerinstallatie

Gebroeders van der Lee

Mortelstraat 4

Industrieweg 61

7903 AJ Hoogeveen

Tel. +31 (0)528 232 040
info@raakengineering.com
www.raakengineering.com

IBAN 
BIC 
KvK
BTW 

B - Controle

C - Controle

Productie

Verwarming

Document nummer: 5013                 Revisie: 10  Revisiedatum: 07-05-2020               Auteur: R.W.
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Onderhoudsrapport - 200520-01 - Gebroeders van der Lee - Revisie medenus drukafslag

1. Inhoudsopgave

Hoofdstuk Onderwerp

1 Inhoudsopgave

2 Gebruikte afkortingen en coderingen

3 Algemene gegevens

4 Meetapparatuur

5 Eindconclusie

6 Gebruikte materialen

7 Installatiegegevens

8 Afstelwaarden

9 Meetwaarden

10 Checklist

2. Gebruikte afkortingen en coderingen

n.a. Niet aanwezig

n.v.t. Niet van toepassing

n.t.h. Niet te herleiden uit documentatie, tekeningen of voorschriften

Document nummer: 5013                                 Revisie: 10  Revisiedatum: 07-05-2020                               Auteur: R.W.
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Onderhoudsrapport - 200520-01 - Gebroeders van der Lee - Revisie medenus drukafslag

7. Installatiegegevens

Type installatie : Enkelstraats gasdrukreduceerinstallatie

Bediening inlaatafsluiter : Handbediende vlinderklep, DN100

Fabricaat filter : Kromschröder

Type filter : GFK 100F60-6

Fabricaat regelaar : Medenus

Type regelaar : RS 251, DN100

Serienummer regelaar : 0806-138/01

Klepdiameter : 85mm

Bouwjaar : N.t.h.

Flensmaat : DN100

Pin (max) : -

Stuurdruk regelaar : N.v.t.

Type stuurdrukregelaar : N.v.t.

Serienummer stuurdrukregelaar : N.v.t.

Bouwjaar : N.v.t.

Pin (max) : N.v.t.

Aangebouwde VAK : Ja

Fabricaat 1e veiligheid : Medenus

Type 1e veiligheid : RS 251

Serienummer 1e veiligheid : 0806-438/01

2e veiligheid : Nee

Fabricaat 2e veiligheid : N.v.t.

Type 2e veiligheid : N.v.t.

Serienummer 2e veiligheid : N.v.t.

Fabricaat afblaasveiligheid : Medenus

Type afblaasveiligheid : SL10

Serienummer afblaasveiligheid : 0807-053/02

Fabricaat gasmeter : Niet opgenomen

Type gasmeter : Niet opgenomen

Serienummer gasmeter : Niet opgenomen

Bouwjaar gasmeter : Niet opgenomen

Fabricaat EVHI : N.v.t.

Type EVHI : N.v.t.

Bouwjaar EVHI : N.v.t.

Serienummer EVHI : N.v.t.

Document nummer: 5013                                 Revisie: 10  Revisiedatum: 07-05-2020                               Auteur: R.W.
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Onderhoudsrapport - 200520-01 - Gebroeders van der Lee - Revisie medenus drukafslag

8. Afstelwaarden Straat 1 Straat 2

Inlaatdruk 1 bar - bar

Hulpdruk - mbar - mbar

Uitlaatdruk 270 mbar - mbar

Afslagdruk eerste beveiliging 470 mbar - mbar

Afslagdruk tweede beveiliging - mbar - mbar

Afblaasdruk 390 mbar - mbar

9. Meetwaarden Straat 1 Straat 2

Test 1 Test 2 Test 1 Test 2

Inlaatdruk 1 1 bar - - bar

Uitlaatdruk 258 258 mbar - - mbar

Sluitdruk 270 270 mbar - - mbar

Afslagdruk eerste beveiliging - 495 - - mbar

Afslagdruk tweede beveiliging - - mbar - - mbar

Afblaasdruk 390 387 mbar - - mbar

Stand gasmeter Vm

Stand EVHI Vb (herleid volume)

Stand EVHI Vm (niet herleid volume)

- -

-

-

-

-
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Onderhoudsrapport - 200520-01 - Gebroeders van der Lee - Revisie medenus drukafslag

10. Checklist Opmerkingnr.

Omschrijving

ja nee n.v.t.

Appendages Inlaatafsluiter, gangbaar en sluit goed af. x

Stoffilter gecontroleerd. x

Stoffilter in stuurleiding gecontroleerd. x

Eerste veiligheid (VAK), gecontroleerd op werking. x 1

Eerste veiligheid (VAK), sluit goed af. x 2

Tweede veiligheid (VAK/VA), gecontroleerd op werking. x

Tweede veiligheid (VAK/VA), sluit goed af. x

Schakelventiel, gecontroleerd op werking x

Gasdrukregelaar, gecontroleerd op werking. x

Gasdrukregelaar, gecontroleerd op uitregeldruk en sluitdruk. x

Voordrukregelaar, gecontroleerd op werking. x

Stuurdrukregelaar, gecontroleerd op werking. x

Afblaasventiel, gecontroleerd op werking en afblaasdruk x

Uitlaatafsluiter, gangbaar en sluit goed af. x

Manometers, gecontroleerd op werking en afleesbaarheid. x

Gasmeter, gecontroleerd op werking en afleesbaarheid. x

Gasmeter, reservoir voorzien van olie (meter gesmeerd) x

Algemeen Behuizing gereinigd x

Installatie gereinigd x

Installatie lekvrij opgeleverd (uitwendige  lekkage) x

Installatie goed bereikbaar x

Foto's nemen van de installatie x

Bevindingen Algehele indruk van de installatie is goed. x

Algehele indruk van de behuizing is goed. x

Opmerkingen:

Nummer Opmerking

1

2

Accoord?

De veiligheid werkte niet meer. Deze was erg vuil. Deze is schoongemaakt en de regelaar 

is gereviseerd.

De veiligheid dichtte niet af. Na revisie en schoonmaken van de veiligheid, dicht deze weer

goed af.

Document nummer: 5013                                 Revisie: 10  Revisiedatum: 07-05-2020                               Auteur: R.W.
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Van:
Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 15:11
Aan:
Onderwerp: Dwangsomcontrole zaak Gebr. Van der Lee (zaaknr. Z2020-002575)

Hoi  

In de zaak Gebr. Van der Lee zag ik dat zij stukken hebben aangeleverd omtrent de keuring van de 
stookinstallaties. Heeft Gebr. Van der Lee hiermee voldaan aan de last? Zo ja, zou je dit dan in de 
dwangsomcontrole zaak (zaaknr. Z2020-002575) kunnen rapporteren? 

Alvast dank en groet, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 06-
E. @ofgv.nl
W. www.ofgv.nl

(  niet aanwezig in oneven weken) 
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[X] AANTEKENEN [X] PER POST
Fa. Gebr. Van der Lee V.O.F.

De heer 

Legdijk 28
4124 KC  HAGESTEIN

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
15-09-2020     - Z2020-011581/D2020-224185 

Onderwerp 

Besluit intrekken last onder dwangsom 

Geachte heer  

Op 13 februari 2020 heb ik aan u een last onder dwangsom opgelegd met kenmerk 

Z2020-002202/D2020-117350. Daarin staat dat niet wordt voldaan aan voorschrift 6.1.2 
van de omgevingsvergunning met nr. 1163929. Uw bedrijf Gebroeders van der Lee is 

gevestigd op de locatie Asfaltstraat 13. Dit perceel is kadastraal bekend als gemeente 
Lelystad, sectie F, nummer 624. 

Tijdens de administratieve dwangsomcontrole op 19 augustus 2020 is gebleken dat de 
overtreding als genoemd in de last onder dwangsom is beëindigd. Aan de hand van de 

door u op 5 juni 2020 toegezonden rapportage van de tweejaarlijkse beoordeling van de 
stookinstallaties van SR Inspecties heeft de toezichthouder vastgesteld dat is voldaan 

aan de gestelde voorwaarden in het voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning. Dit 

stel ik uiteraard zeer op prijs. 

Besluit 
Ik besluit de last onder dwangsom van 13 februari 2020, met kenmerk Z2020-

002202/D2020-117350, in te trekken. 

Bezwaar 

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: 

College van Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Commissie bezwaar en beroep 
Postbus 55 

8200 AB Lelystad. 
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Van: @live.nl>
Verzonden: vrijdag 3 september 2021 14:30
Aan: Info (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)
Onderwerp: Stankoverlast 

Helaas moet ik weer een melding maken over stankoverlast van de afvaltfabriek in Lelystad.  
De geur is weer niet te doen op Buitenhof in Lelystad.  

Met vriendelijke groet, 
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Gebroeders Van der Lee v.o.f. 

De heer  

Mortelstraat 4 
8211 AD  LELYSTAD 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
22-9-2021 - Z2021-012515/D2021-252951 

Onderwerp 

controle Mortelstraat 4 in Lelystad 

Geachte heer  

Op 17 september 2021 hebben mevrouw  en de heer  van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) uw bedrijf aan de Mortelstraat 

4 in Lelystad bezocht voor een milieucontrole. In deze brief staan de resultaten van de 

controle. 

Resultaten controle 

Van de drie branders waren alleen brander 1 en 2 in bedrijf. Van de branders zijn de 
onderhoud- en keuringsrapporten ingezien. Daarnaast is het controlerapport BRL 9320 

van KIWA van 27 augustus 2021 ingezien. 
De toezichthouders hebben hierbij geen overtredingen geconstateerd. 

Vragen 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer  via telefoonnummer: 06-

 of e-mail: @ofgv.nl. 

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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verslag thema controle 

Controle datum Bijlagen Kenmerk 
31 augustus 2021 @ @ 

Er zijn diverse meldingen van geuroverlast binnengekomen. 

Omstreeks 14:30 tot 15:00 uur op diverse plaatsen in de wijk Buitenhof in Lelystad 
geweest. Er is geen geur waargenomen van de productie van asfalt. 

Datum: 20 september 2021 

Naam:  
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verslag themacontrole 

Controle datum Bijlagen Kenmerk 
30 augustus 2021 @ @ 

Er zijn diverse meldingen van geuroverlast binnengekomen. 

Omstreeks 11:30 uur in de wijk Buitenhof in Lelystad een lichte geur waargenomen van 
de productie van asfalt. 

Vervolgens bezoek gebracht aan de bedrijfsleider de heer . Die deelde mede 
dat er geen storingen en afwijkingen zijn opgetreden. 

Productiehoeveelheden zijn ingezien en geven geen aanleiding tot nader onderzoek. 

Medegedeeld dat binnenkort weer een bezoek plaatsvindt waarbij inzage wordt gevraagd 

in onderhoud en keuringen. 

De heer  geïnformeerd dat OFGV bezig is met het opstellen van een 

maatwerkvoorschrift. Hierover wordt op korte termijn contact opgenomen door een 
vergunningverlener. 

Datum: 20 september 2021 

Naam:  
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Gebr. Van der Lee
De heer 
Mortelstraat 4
8211 AD  LELYSTAD

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk
5-7-2017 - 245699/CHZ_TC-64875-01

Onderwerp:
Themacontrole geur, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer 

Op 19 juni 2017 heeft de heer  van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek (OFGV) uw bedrijf aan de Mortelstraat 4 te Lelystad bezocht voor een 
controle van de relevante wet en regelgeving waarbij de nadruk lag op meldingen van 
geur- en rookoverlast. In deze brief staan de resultaten van de controle.

Resultaten controle
Tijdens het bezoek zijn geen productieafwijkingen geconstateerd. Wel is geconstateerd 
dat de laatste jaren beduidend minder is geproduceerd dan vergund.
Met u is afgesproken dat u registreert als er een vertroebeling van de atmosfeer optreedt 
van met name rookontwikkeling.
Met uw toestemming is de BAM ingelicht dat zij bij overlast rechtstreeks contact met u 
kunnen opnemen.
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Gebr. Van der Lee 
De heer  

 
Mortelstraat 4
8211 AD LELYSTAD

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk
8-11-2017 - 288334/CHZ_TC-76352-01

Onderwerp:
E-mjv verslag 2016, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer 

Op grond van artikel 12.20, eerste lid, Wet milieubeheer bent u verplicht voor 1 
april 2017 een elektronisch PRTR-verslag in te dienen.
U heeft over 2016 in Amice van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) gemeld dat u 
27.203.636 kg gevaarlijk afval heeft ontvangen met euralcode  Dus heeft u in 
2016 meer dan 10 ton per dag gevaarlijk afval ontvangen (categorie 5a van de PRTR 
verordening).

Op 30 oktober 2017 heeft de heer  van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek (OFGV) geconstateerd dat u nog geen verslag heeft ingediend.
Dit is een overtreding van artikel 12.20, eerste lid, Wet milieubeheer.

Wat kunt u doen
Voor 15 november 2017 het elektronisch PRTR-verslag indienen.

Termijn
Ik geef u de gelegenheid om de overtreding ongedaan te maken binnen de 
bovengenoemde termijn.
U kunt bestuursrechtelijk optreden voorkomen als u de overtreding binnen de gestelde 
termijn beëindigt.

Meer informatie
Op de website www.wetten.nl vindt u meer informatie over de in deze brief vermelde 
wetgeving.

101





Controleverslag ambtelijke hercontrole 

Controle datum Bijlagen Kenmerk 
21-12-2017 @ @ 

Er is geen emjv verslag ingediend over 2016. 

Op 21 december 2017 is een controle uitgevoerd. Tijdens de controle deelde de heer 

Oostveen mede dat hij in de veronderstelling was dat de meldingen waren gedaan. 

Duidelijk is geworden dat hij de meldingen bedoeld in Amice van het Landelijk Meldpunt 

Afvalstoffen.  

De emjv module is gesloten. Afgesproken dat hij zorgt dat voor 1 april 2018 het verslag 

over 2017 wordt ingediend. 

Datum: 21-12-2017 

Naam:  (toezichthouder) 

102



Gebr. Van der Lee
De heer 
Mortelstraat 4
8211 AD  LELYSTAD

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk
28-12-2017 - 307384/CHZ_TC-64876-01

Onderwerp:
milieucontrole, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer 

Op 21 december 2017 heeft de heer  van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek (OFGV) uw bedrijf aan de Mortelstraat 4 te Lelystad bezocht voor een 
controle van de relevante wet en regelgeving waarbij met name het proces is gevolgd en 
het niet indienen van het elektronisch milieu jaarverslag is besproken. In deze brief staan 
de resultaten van de controle.

Resultaten controle
De toezichthouder heeft geen overtredingen in het proces geconstateerd.

E-mjv 2016
Op 8 november 2017 heb ik u een brief gezonden met kenmerk 288334/CHZ_TC-76352-
01 met het verzoek voor 15 november 2017 het elektronisch PRTR-verslag in te dienen.
Er is geen emjv verslag ingediend over 2016.
Tijdens de controle deelde u mede dat u in de veronderstelling was dat de meldingen
waren gedaan. Duidelijk is geworden dat de meldingen bedoelt in Amice van het
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Er is sprake van een misverstand.
De emjv module is gesloten en het verslag kan dus niet meer worden ingediend. Met u is
afgesproken dat u zorgt dat voor 1 april 2018 het verslag over 2017 wordt ingediend.
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Gebr. Van der Lee
De heer 
Mortelstraat 4
8211 AD  LELYSTAD

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk
3-12-2018 - 433092/CHZ_TC-95949-01

Onderwerp:
Controle administratie, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer 

Op 28 november 2018 heeft de heer  van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek (OFGV) uw bedrijf aan de Mortelstraat 4 te Lelystad bezocht voor een 
administratieve controle van de ontvangst van afvalstoffen en meldingen hiervan in 
Amice over de periode van juli 2018 tot heden. Hierbij was mevrouw  
aanwezig. In deze brief staan de resultaten van de controle.

Resultaten controle
De toezichthouder heeft hierbij geen overtreding geconstateerd.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer  via telefoonnummer: 
06 -  of e-mail: @ofgv.nl.

De OFGV
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 milieutaken op het gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving.

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend
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[X] AANTEKENEN [X] PER POST

Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F. 

Mortelstraat 4 

8211 AD  Lelystad 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
14-11-2019 - Z2019-010232/D2019-191118 

Onderwerp 

Voornemen last onder dwangsom, Mortelstraat 4 in Lelystad 

Geachte  

In de brief van 16 april 2019 met kenmerk 190416/Mv5C/cgo-000 011 is uw bedrijf 
gevestigd aan de Mortelstraat 4 in Lelystad geïnformeerd over de mede voor uw bedrijf 

noodzakelijke inventarisatie betreffende de aanwezigheid en uitstoot van Zeer 

Zorgwekkende Stoffen. U bent zowel schriftelijk als telefonisch verzocht hieraan uw 
medewerking te verlenen en ook is daarbij aan u hulp geboden om de inventarisatie te 

kunnen doen.  

Naar aanleiding van een administratieve controle bent u in de brief van 26 augustus 

2019 met kenmerk 190826/JVL/Rar-011 door de heer ,  van 
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzocht om de informatie 

over de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen alsnog uiterlijk 7 oktober 2019 aan ons 

te verstrekken. Het niet meewerken aan het verzoek van de toezichthouder levert een 
milieuovertreding op. Daarnaast bent u geïnformeerd dat er bestuursrechtelijk zal 

worden opgetreden als u de gevraagde informatie in het kader van de bovengenoemde 
inventarisatie niet aan ons verstrekt. Er is geen gebruik gemaakt van ons aanbod om 

ondersteuning.  

Overtreding 

Aard van de overtreding: 

Tijdens de administratieve hercontrole van 24 oktober 2019 heeft de toezichthouder 
geconstateerd dat er sprake is van een overtreding. U bent op grond van artikel 5.16, 

5.17 en 5.20 Algemene wet bestuursrecht verplicht aan een toezichthouder binnen de 
door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs 

kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Er is mede gelet op artikel 5 lid 

2, paragraaf 5.1.6 in combinatie met artikel 2.3a lid 1 en artikel 2.5 lid 7 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 2.31a lid 2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht sprake van een milieuovertreding.  
De ontbrekende informatie heeft betrekking op de meetverplichting emissie benzeen uit 

de asfalt menginstallatie door een voor deze metingen geaccrediteerd adviesbureau.  
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Te treffen maatregel:    

U dient de ontbrekende informatie alsnog te verstrekken door het reeds aan u verstuurde 

werkblad volledig ingevuld terug te mailen naar info@ofgv.nl, onder vermelding van het 
kenmerk van deze brief.  

 
Besluit last onder dwangsom 

De directeur van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door de Provincie 

Flevoland vanaf 1 januari 2013 gemandateerd om handhavend op te treden wanneer 
milieuregels overtreden worden.  

 

Om te bereiken dat aan de hiervoor genoemde artikelen wordt voldaan kan ik u een last 
onder dwangsom opleggen. Artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht biedt die 

mogelijkheid. Omdat u zowel bij de eerste administratieve controle als de tweede 
administratieve controle in strijd handelde met de voor uw bedrijf geldende artikel 5 lid 

2, paragraaf 5.1.6 in combinatie met artikel 2.3a lid 1 en artikel 2.5 lid 7 van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 2.31a lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht in combinatie met artikel 5.16, 5.17 en 5.20 Algemene wet 

bestuursrecht, ben ik van plan van die mogelijkheid gebruik te maken.  
 

In het besluit last onder dwangsom leg ik vast dat u een geldbedrag moet betalen 

wanneer wordt geconstateerd dat de eerder genoemde overtredingen niet binnen de 
hieronder gestelde begunstigingstermijn is beëindigd.  

 

Hoogte dwangsom en begunstigingstermijn 
Het betreft een dwangsom van € 2.500,- bij een volgende constatering van een 

overtreding van artikel 5 lid 2, paragraaf 5.1.6 in combinatie met artikel 2.3a lid 1 en 
artikel 2.5 lid 7 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 2.31a lid 2 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht na het verstrijken van de begunstigingstermijn. Als 

begunstigingstermijn zal ik uitgaan van vier weken na de verzenddatum van het nog op 
te leggen last onder dwangsom.  

 
Onderbouwing hoogte dwangsom en begunstigingstermijn 

De hoogte van de dwangsom en de begunstigingstermijn is gebaseerd op het VTH het 

Regionaal beleidskader Vergunningen Toezicht en Handhaving 2019-2022. Dit kader 
heeft tot doel om uniformiteit te bereiken en inzicht te geven met betrekking tot 

handhaving in Flevoland.  
 

De hoogte van de dwangsom staat in redelijke verhouding tot de aard en ernst 

van de overtreding en is daarnaast gebaseerd op het economisch voordeel dat u heeft 
genoten en/of mogelijke winst die het in stand houden van de overtreding voor u 

oplevert, de kosten die gemaakt moeten worden om de overtreding te beëindigen en 

beëindigd te houden en de milieuschade die bij het voortduren van de overtreding kan 
ontstaan. 

 
Zienswijze 

Ik stel u in de gelegenheid om schriftelijk of mondeling uw zienswijze te geven op dit 

voorgenomen besluit. Schriftelijke reacties kunnen binnen twee weken na de 
verzenddatum van deze brief worden verzonden aan: 

 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Mevrouw  

Postbus 2341 
8302 AH Lelystad 

 

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het secretariaat van de OFGV 
(telefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak maken. 
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Bijlage 1 Beschrijving uitvoering metingen 

 

Algemeen:  Voor alle componenten geldt dat de bemonstering plaats vindt op 

de traversepunten (NEN-EN 15259). De monstername delen zijn 

gemaakt van titaan, PTFE of glas. Onderstaande bepalingen 

kunnen gecombineerd zijn uitgevoerd. 

 
Benzeen 
Bepalingsmethode NPR-CEN/TS 13649 

Uitvoering  De bemonstering op bovenstaande componenten heeft 

plaatsgevonden op actief kool. Met een constant flow luchtpomp is 

met een debiet van ongeveer 100 ml/min afgas over het medium 

gevoerd. De actief kool buizen zijn ter analyse aan het lab 

aangeboden. 

Analyse  eigen methode m.b.v. GC-MS 

 

Debiet 
Bepalingsmethode NEN-EN-ISO 16911-1 + NPR-CEN/TR 17078 

Principe drukverschilmeting 

Type analysator s-pitot 

Meetbereik 0 – 2.500 [Pa] 

 
Temperatuur 
Bepalingsmethode ISO 8756 

Principe thermokoppel 

Type analysator type K 

Meetbereik -200 – 1.370 [°C] 

 
Water (H2O) - psychrometrisch 
Bepalingsmethode NEN-EN 14790 

Uitvoering  Het vochtgehalte is bepaald vanuit de zogenaamde natte en droge 

bol methode. 

Analysemethode  NEN-EN 14790 
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Bijlage 2 Meetvlakbeoordeling en debiet 

 

 

 

 

 

Meetvlakbeschrijving AC Lelystad, schoorsteen
parameter eenheid waarde
aantal meetopeningen [-] 1

onderlinge hoek meetopeningen [graden] n.v.t.

positionering kanaal [-] onbekend

diameter [cm] 200

totale lengte leidingdeel [m] 19

afstand verstoring voor meetvlak [m] 6

afstand verstoring na meetvlak [m] 13

type verstoring voor [-] ventilator

type verstoring na [-] uitstroomopening

aantal traversepunten as A [-] 8

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259  AC Lelystad, schoorsteen
parameter
aantal meetopeningen

plaatsing meetopeningen

plaatsing meetvlak

hoek < 15° voldoet voldoet

geen negatieve luchtsnelheden voldoet voldoet

drukverschil groter dan 5 Pascal voldoet voldoet

verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1 voldoet voldoet

resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259 voldoet niet voldoet niet

beoordeling

voldoet niet aan aanbeveling

voldoet niet

voldoet

Resultaat debietmeting  AC Lelystad, schoorsteen
parameter eenheid
datum [dd-mm-jjjj] 28-11-2019 28-11-2019

tijd [uu:mm] 13:00 15:10

atmosferische luchtdruk [hPa] 979 979

statische druk [Pa] -52 -52

vochtgehalte [vol. -%] 14,9 14,4

temperatuur afgas [°C] 89,5 190,9

afgassnelheid [m/s] 10,0 11,0

debiet bedrijfsomstandigheden [m³/u] 110.000 120.000

debiet normaalomstandigheden [Nm³/u] 70.000 60.000

Gebruikte apparatuur  AC Lelystad, schoorsteen
barcode
barometer 979

manometer 7494

pitot 8064

thermokoppel droog 9996

thermokoppel nat 9844

uitleesunit 7494
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Bijlage 3 Achterliggende meetgegevens 

 

 

 

Resultaten adsorptiemetingen

VLA-OCG versie 1.1

algemene gegevens
opdrachtgever : AC Lelystad

projectomschrijving : Emissieonder

projectnummer : 1.274.033

projectcode : D19-274

datum      : 28-11-19

uitgevoerd door :

uitgewerkt door :

locatie    : schoorsteen

bemonsteringsgegevens meting 1 2 3
monstercode [-] : Ocg/001 Ocg/002 Ocg/003

datum [dd-mm-jjjj] : 28-11-2019 28-11-2019 28-11-2019

tijd aanvang [uu:mm] : 13:10 13:41 14:30

tijd einde [uu:mm] : 13:40 14:11 15:00

onderbreking [uu:mm] : 00:00 00:00 00:00

netto meett jd [uu:mm] : 00:30 00:30 00:30

atmosferischedruk [mBar] : 979 979 979

gasflow voor meting [ml/min] : 206 202 206

gasflow na meting [ml/min] : 202 198 202

gemiddelde gasflow [ml/min] : 204 200 204

vochtgehalte [vol.-%] : 14,9 14,6 14,4

temperatuur flowmeter [°C] : 10 10 10

berekening diverse parameters
afgezogen volume [Nm³] : 0,0049 0,0048 0,0049

mirecocode
flowmeter : 7066 7066 7066

pomp : 10634 10634 4859
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Van:
Verzonden: vrijdag 3 januari 2020 09:29
Aan:
Onderwerp: FW: Voornemen last onder dwangsom / emissiemetingen
Bijlagen: L001-1274033HJR-V01-hjr-NL.pdf; 2018-05-22 format aanleveren informatie zzs (wabo).xlsx; 

bizhub c2519091008340.pdf; bizhub c2519091008330.pdf

Hoi  

De beste wensen! Hierbij een mail binnengekomen tijdens mijn vakantie. 
Misschien had je het ook al doorgestuurd gekregen….. 

Groet, 
  

Van: Info (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi‐ en Vechtstreek)  
Verzonden: dinsdag 24 december 2019 10:33 
Aan:    
CC:    
Onderwerp: FW: Voornemen last onder dwangsom / emissiemetingen 

Hoi  

Bijgaande mail aan zaak Z2019-010232 toegevoegd. 

Met vriendelijke groet, 

 

Van:  @gebrvanderlee.com>  
Verzonden: vrijdag 20 december 2019 13:11 
Aan:  @ofgv.nl> 
CC: Info (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi‐ en Vechtstreek) <info@ofgv.nl>;   

@gebrvanderlee.com>;  @ofgv.nl> 
Onderwerp: RE: Voornemen last onder dwangsom / emissiemetingen 

Geachte mevrouw   

Bijgaand ontvangt u de meetrapportage van Tauw, het ingevulde excel‐blad ZZS en een tweetal metingen van 
lozingen, zoals gevraagd door OFGV. 

Met vriendelijke groet, 

 

Gebr. van der Lee 
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Hoofdkantoor 
Projecten, asfaltcentrale 
& dredging 

Bitumenopslag en 
modificatie  Int. Transport 

Lekdijk 28  Mortelstraat 4  Donker Duyvisweg 35  Donker duyvisweg 35 
4124 KC Hagestein  8211 AD Lelystad  3316 BL Dordrecht  3316, BL Dordrecht 
0347‐351824  0320‐273535  078‐6515973  0347‐352054 
0347‐351734  0320‐273536  078‐6181730 

 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
Disclaimer ‐ De informatie in deze e‐mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. 
De e‐mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers . Indien u niet de 
geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e‐mail en de meegezonden bestanden, 
waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk 
zelfs onwettig. Mocht u deze e‐mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen 
en het originele Bericht te vernietigen. 
Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een 
onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde 
virussen. Het is uw eigen verantwoording om e‐mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e‐mail 
kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 
 
 

Van:    
Verzonden: vrijdag 13 december 2019 09:37 
Aan:  @ofgv.nl'  @ofgv.nl> 
CC: 'info@ofgv.nl' <info@ofgv.nl>;  @gebrvanderlee.com>;  @ofgv.nl' 

@ofgv.nl> 
Onderwerp: RE: Voornemen last onder dwangsom / emissiemetingen 
 
Geachte mevrouw  
 
De metingen zijn op 28‐11‐2019 uitgevoerd door Tauw. Van Tauw hebben we inmiddels begrepen dat zij begin 
volgende week (maandag of dinsdag) een rapportage aanleveren. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk aan u 
doorsturen met het ingevulde excel‐werkblad. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Gebr. van der Lee 

 

    

Hoofdkantoor 
Projecten, asfaltcentrale 
& dredging 

Bitumenopslag en 
modificatie  Int. Transport 

Lekdijk 28  Mortelstraat 4  Donker Duyvisweg 35  Donker duyvisweg 35 
4124 KC Hagestein  8211 AD Lelystad  3316 BL Dordrecht  3316, BL Dordrecht 
0347‐351824  0320‐273535  078‐6515973  0347‐352054 
0347‐351734  0320‐273536  078‐6181730 

 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
Disclaimer ‐ De informatie in deze e‐mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. 
De e‐mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers . Indien u niet de 
geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e‐mail en de meegezonden bestanden, 
waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk 
zelfs onwettig. Mocht u deze e‐mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen 
en het originele Bericht te vernietigen. 
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Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een 
onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde 
virussen. Het is uw eigen verantwoording om e‐mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e‐mail 
kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 
 
 
 
 

Van:    
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 08:35 
Aan:  @ofgv.nl'  
CC: 'info@ofgv.nl' ;    
Onderwerp: Voornemen last onder dwangsom / emissiemetingen 
 
Geachte mevrouw   
 
Naar aanleiding van uw brief d.d. 14‐11‐2019 kan ik u mededelen dat wij a.s. donderdag 28 november 2019 
emissiemetingen laten uitvoeren door het hiervoor gecertificeerde bureau Tauw. De resultaten zullen u dan binnen 
ca. twee weken worden toegezonden (de rapportage‐periode die Tauw nodig heeft), een en ander middels een voor 
de stof benzeen ingevuld werkblad. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Gebr. van der Lee 

 

    

Hoofdkantoor 
Projecten, asfaltcentrale 
& dredging 

Bitumenopslag en 
modificatie  Int. Transport 

Lekdijk 28  Mortelstraat 4  Donker Duyvisweg 35  Donker duyvisweg 35 
4124 KC Hagestein  8211 AD Lelystad  3316 BL Dordrecht  3316, BL Dordrecht 
0347‐351824  0320‐273535  078‐6515973  0347‐352054 
0347‐351734  0320‐273536  078‐6181730 

 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
Disclaimer ‐ De informatie in deze e‐mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. 
De e‐mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers . Indien u niet de 
geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e‐mail en de meegezonden bestanden, 
waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk 
zelfs onwettig. Mocht u deze e‐mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen 
en het originele Bericht te vernietigen. 
Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een 
onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde 
virussen. Het is uw eigen verantwoording om e‐mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e‐mail 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Mocht u over bovenstaande vragen hebben, dan kunt u mij bellen op 06‐ (  
 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Gebr. van der Lee 

   

 

     

       

Hoofdkantoor 
Projecten, asfaltcentrale 
& dredging 

Bitumenopslag en 
modificatie  Int. Transport 

       
Lekdijk 28  Mortelstraat 4  Donker Duyvisweg 35  Donker duyvisweg 35 
4124 KC Hagestein  8211 AD Lelystad  3316 BL Dordrecht  3316, BL Dordrecht 
0347‐351824  0320‐273535  078‐6515973  0347‐352054 
0347‐351734  0320‐273536  078‐6181730   
       

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
 
Disclaimer ‐ De informatie in deze e‐mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. 
De e‐mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers . Indien u niet de 
geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e‐mail en de meegezonden bestanden, 
waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk 
zelfs onwettig. Mocht u deze e‐mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen 
en het originele Bericht te vernietigen. 

       
Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een 
onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk  voor 
meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoording om e‐mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan 
deze e‐mail kunnen geen rechten worden ontleend. 

       
 
 
 
 
 

Van:    
Verzonden: maandag 2 november 2020 14:08 
Aan:    
Onderwerp: RE: emjv 
 
Geachte heer   
 
Ik heb de modules bekeken. 
De module lucht is niet volledig gerapporteerd. Er zijn geen emissiepunten opgevoerd en bij de sturende vragen 
moet ten minste één met ja worden beantwoord.  
Bij de module lucht wordt   met euralcode   en   met euralcode   gerapporteerd.   
Door derden is gerapporteerd in Amice dat over 2019 door het is ontvangen: 

 

 
Dit komt niet overeen met wat u rapporteert. 
 



3

Ik constateer dat er grote verschillen zitten in de hoeveelheid die door gebr van der Lee als ontvangst is gemeld in 
Amice en wat er is afgevoerd. In Amice zijn geen afgiftemeldingen bekend. 
 
Kunt u de verschillen toelichten? 
 
Door van der Lee zijn als ontvangst in Amice in 2019 gemeld: 
 

 
 

 

 
De modules zet ik op “aanvulling gevaagd”. Graag volledig binnen een week aanvullen de verschillen toelichten. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 

 

 
 
Botter 14‐15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 06   
E.  @ofgv.nl  
W. ofgv.nl  

 
 
 
 

Van:  @gebrvanderlee.com>  
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 10:59 
Aan:  @ofgv.nl> 
CC:  @gebrvanderlee.com>;  @ofgv.nl> 
Onderwerp: RE: emjv 
 
Geachte heer   
 
Ik zorg dat de modules voor het einde van de week zijn ingevuld. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Gebr. van der Lee 
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Hoofdkantoor 
Projecten, asfaltcentrale 
& dredging 

Bitumenopslag en 
modificatie  Int. Transport 

       
Lekdijk 28  Mortelstraat 4  Donker Duyvisweg 35  Donker duyvisweg 35 
4124 KC Hagestein  8211 AD Lelystad  3316 BL Dordrecht  3316, BL Dordrecht 
0347‐351824  0320‐273535  078‐6515973  0347‐352054 
0347‐351734  0320‐273536  078‐6181730   
       

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
 
Disclaimer ‐ De informatie in deze e‐mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. 
De e‐mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers . Indien u niet de 
geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e‐mail en de meegezonden bestanden, 
waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk 
zelfs onwettig. Mocht u deze e‐mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen 
en het originele Bericht te vernietigen. 

       
Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een 
onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk  voor 
meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoording om e‐mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan 
deze e‐mail kunnen geen rechten worden ontleend. 

       
 
 
 
 

Van:  @ofgv.nl>  
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 10:12 
Aan:  @gebrvanderlee.com> 
CC:  @gebrvanderlee.com>;  @ofgv.nl> 
Onderwerp: RE: emjv 
 
Geachte heer   
 
Op 24 september 2020 heb ik u telefonisch een toelichting gegeven en u een overzicht gestuurd van de 
ontvangstmeldingen van 2019. Hieruit blijkt dat   ton gevaarlijk afval is ontvangen. 
De activiteit staat in Bijlage 1 van de EG‐verordening PRTR onder: 
5. Afval‐ en afvalwaterbeheer 
a) Installaties voor de nuttige toepassing of verwijdering van 
gevaarlijk afval 
Die  per dag ontvangen 
 
Sinds 7 juli 2020 staan de modules in het emjv gereed voor invoer. Tot op heden is geen afdoende actie 
ondernomen. Daarom wordt een handhavingsprocedure gestart. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 

 



5

 
 
Botter 14‐15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 06   
E.  @ofgv.nl  
W. ofgv.nl  

 
 
 
 

Van:  @gebrvanderlee.com>  
Verzonden: donderdag 24 september 2020 09:43 
Aan:  @ofgv.nl> 
CC:  @gebrvanderlee.com> 
Onderwerp: RE: emjv 
 
Geachte heer   
 
Ten aanzien van het emjv heb ik nog even een vraag, los van de inhoudelijke kant van het verslag dat in concept is 
ingediend. In het verleden hebben wij geen emjv ingediend en zover wij thans kunnen beoordelen heeft de 
asfaltcentrale van Gebr. van der Lee ook geen publicatieplicht, omdat bij Gebr. van der Lee geen activiteiten worden 
verricht die in Bijlage 1 van de EG‐verordening PRTR staan. 
 
Wilt u mij hierover berichten of terugbellen op 06‐  
 
Met vriendelijke groet, 

 

Gebr. van der Lee 

   

 

     

       

Hoofdkantoor 
Projecten, asfaltcentrale 
& dredging 

Bitumenopslag en 
modificatie  Int. Transport 

       
Lekdijk 28  Mortelstraat 4  Donker Duyvisweg 35  Donker duyvisweg 35 
4124 KC Hagestein  8211 AD Lelystad  3316 BL Dordrecht  3316, BL Dordrecht 
0347‐351824  0320‐273535  078‐6515973  0347‐352054 
0347‐351734  0320‐273536  078‐6181730   
       

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
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Disclaimer ‐ De informatie in deze e‐mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. 
De e‐mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers . Indien u niet de 
geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e‐mail en de meegezonden bestanden, 
waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk 
zelfs onwettig. Mocht u deze e‐mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen 
en het originele Bericht te vernietigen. 

       
Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een 
onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk  voor 
meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoording om e‐mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan 
deze e‐mail kunnen geen rechten worden ontleend. 

       
 
 
 
 
 

Van:  @ofgv.nl>  
Verzonden: woensdag 9 september 2020 14:53 
Aan:  @gebrvanderlee.com> 
Onderwerp: RE: emjv 
 
Beste heer   
 
Het verslag staat op “gereed voor invoer”. 
Het is nog niet definitief ingevoerd en dan kan ik het niet beoordelen. 
Graag z.s.m. definitief laten invoeren.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 

 

 
 
Botter 14‐15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 06   
E.  @ofgv.nl  
W. ofgv.nl  

 
 
 
 

Van:  @gebrvanderlee.com>  
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 09:58 
Aan:  @ofgv.nl> 
Onderwerp: RE: emjv 



7

 
Goedemorgen heer  
 
Ik ben zeer zeker weer aan de betere hand. Maandag 31 Aug. Start ik weer in Lelystad.  
Ik zal degenen die onderstaande hebben opgepakt meenemen in dit bericht. Ik ga er van uit dat zij dit snel 
oppakken. 
 
Mvg   
 
 
 
 
 

Van:  @ofgv.nl>  
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 09:49 
Aan:  @gebrvanderlee.com> 
Onderwerp: RE: emjv 
 
Beste meneer   
 
Ik hoop dat het beter gaat met u! 
 
De status van het emjv staat op gereed voor invoer. Het moet nog definitief worden ingevoerd. 
Kunt u dat aan uw collega doorgeven? Of mij de gegevens van uw collega geven? 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 

 

 
 
Botter 14‐15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 06   
E.  @ofgv.nl  
W. ofgv.nl  

 
 
 
 

Van:  @gebrvanderlee.com>  
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 16:29 
Aan:  @ofgv.nl> 
Onderwerp: RE: emjv 
 













Controleverslag steekproef 

Controle datum Bijlagen Kenmerk 
9 maart 2022 @ @ 

Op 09 maart 2022 is een steekproef genomen op geregistreerde klachten in 2021 bij het 

bedrijf Asfaltcentrale vd Lee. 

De steekproef is al volgt uitgevoerd.  
Er is een uitdraai gemaakt met ingediende klachten in 2021 welke zijn geregistreerd op 

het locatiedossier vd Lee L-000485. 

Uit een filter van deze klachten blijkt dat er een aantal dagen uitspringen. 

Te weten 14 juli, 30 en 31 augustus en 7 september 2021. 

Op genoemde dagen is per geregistreerde klacht het tijdstip vastgelegd. Dit tijdstip is 

vervolgens vergeleken met de productie bij vd Lee. Deze productie gegevens zijn door vd 
Lee op verzoek aangeleverd. 

Hieruit kan worden geconcludeerd, 

Dat op basis van de gemelde klachten bij de OFGV gelet op de tijdstippen en de 
productie welke vd Lee op dat moment uitvoerde de geurklachten grotendeels worden 

veroorzaakt bij de productie van nieuw asfalt 43 stuks t.o.v 11 stuks gerecycled asfalt. 
16 geregistreerde klachten zijn op een tijdstip ingediend dat er geen productie was. 

Datum: 15 maart 2022 

Naam:  
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