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Besluit - Wob verzoek Omroep Flevoland - vergunning Van Peperzeel   

 
Geachte verzoeker, 
 
Op 7 februari 2022 heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), een 
verzoek ingediend bij de gemeente Lelystad om openbaarmaking van informatie. U verzoekt, kort 
samengevat, openbaarmaking van informatie met betrekking tot Vergunningen Van Peperzeel. 
De gemeente Lelystad heeft uw verzoek vervolgens op 2 maart 2022 op grond van artikel 4 van de 
Wob doorgezonden naar provincie Flevoland voor verdere afhandeling.  
 
De ontvangst van uw verzoek is door provincie Flevoland schriftelijk bevestigd op 3 maart  2021, 
kenmerk 2926508. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijzen wij u 
naar bijlage A. Hierbij wordt getoetst aan de artikelen 10 en 11 van de Wob 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 90 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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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 
Allereerst willen wij u wijzen op het volgende. 
 
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. Het recht op openbaarmaking 
op grond van de Wob 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 Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking 
van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien wij 
aan u de betreffende documenten verstrekken, moeten wij deze ook aan anderen geven indien zij 
daarom verzoeken. In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. 
 
Bedrijfs- en fabricagegegevens 
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob 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.  
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob 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 Wob. Deze 
persoonsgegevens maken wij dus ook niet openbaar.  
 
Waar van toepassing hebben wij deze persoonsgegevens in de documenten onleesbaar gemaakt 
onder vermelding van 10.2.e. Wob. 
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Wijze van openbaarmaking 
De documenten worden twee weken na het genomen besluit openbaar gemaakt. Op uw verzoek 
wordt het besluit en de documenten eveneens per post en 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-openbaarheid-van-bestuur-(wob) 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 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11. 
 
Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken 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 de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene 

verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer maakt 

 
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het 

belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;  
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen 

of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;  
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;  
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de 

informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 

betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden..  
 
Artikel 11 van de Wob 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. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische 
bestuursvoering informatie 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. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het 
bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de 
aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

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. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE A:  INVENTARISLIJST WOB VERZOEK -  VAN PEPERZEEL
doc.nr onderwerp / inhoud document datum Wob Artikel Openbaar / niet Link openbaar 

1 Memo tbv BO - Feitenrelaas Van Peperzeel 29-01-20 10.2.e gedeeltelijk
2 Geleideformulier - PO Advies OFGV over Van Peperzeel 9-11-20 10.2.e gedeeltelijk
3 Pre-advies inzake vergunningprocedure Van Peperzeel BV 29-10-20 10.2.e gedeeltelijk
4 OFGV - Begeleidende brief besluit omgevingsvergunning naar Provincie Flevoland - Z2020-015056 1-07-21 10.2.e gedeeltelijk
5 OFGV - Besluit wijziging afvalstoffen actualisatie aan LAP 3 reparatie vergunning James Wattlaan 6 Lelystad 1-07-21 10.1.c - 10.2.e gedeeltelijk
6 OFGV - Publicatie besluit Wabo Van Peperzeel BV 08024135 James Wattlaan 6 8218 MB Lelystad Z2020-015056 nvt 10.2.e gedeeltelijk
7 Mededeling Van Peperzeel 25-08-21 10.2.e gedeeltelijk
8 Antwoorden statenvragen - PvdD - Bedrijven met gevaarlijke stoffen in Flevoland 7-09-21 10.2.e gedeeltelijk
9 Brief aan Staten Schriftelijke statenvragen - PvdD - Bedrijven met gevaarlijke stoffen in Flevoland 8-09-21 10.2.e gedeeltelijk

10 Antwoorden statenvragen - JA21 - Inzamelaar van batterijen Van Peperzeel in Lelystad 7-09-21 10.2.e gedeeltelijk
11 Brief aan Staten Antwoorden Statenvragen - JA21 - Inzamelaar van batterijen Van Peperzeel in Lelystad 16-09-21 10.2.e gedeeltelijk
12 Email - Notitie van peperzeel voor gemeente en brandweer 8-10-20 10.2.e gedeeltelijk
13 Email - RE Notitie peperzeel voor de gemeente 15-10-20 10.2.e gedeeltelijk
14 Email - Van Peperzeel (gespreksverslag) 21-10-20 10.2.e gedeeltelijk
15 Email - stand van zaken Van Peperzeel BV. 28-10-20 10.2.e gedeeltelijk
16 Email - RE vragen portefeuille houder inzake vergunning Van Peperzeel 5-11-20 10.2.e gedeeltelijk
17 Email - zienswijze van peperzeel 10-03-21 10.2.e gedeeltelijk
18 Email - RE advies gevraagd en FW reactie op ingebrachte zienswijzen veranderingsvergunning aanvraag Van Peperzeel 12-04-21 10.2.e gedeeltelijk
19 Email - RE situatie Van Peperzeel - James Wattlaan 25-10-21 10.2.e gedeeltelijk
20 Preadvies inzake vergunningprocedure Van Peperzeel B.V. 29-10-20 10.2.e gedeeltelijk
21 Niet technische samenvatting definitief.pdf 25-11-20 10.2.e gedeeltelijk
22 Bijlage - in te trekken en vergunde euralcodes.pdf 21-06-18 10.1.c - 10.2.e gedeeltelijk
23 Bijlage - verpakkingsinstructie_P909.pdf nvt 10.2.e gedeeltelijk
24 Bijlage - bijzondere bepaling 670.pdf nvt 10.2.e gedeeltelijk
25 Bijlage - FOTOS.pdf nvt 10.2.e gedeeltelijk
26 Bijlage - VP001 beganegrond 20-11-2020.pdf 20-11-20 10.2.e gedeeltelijk
27 Bijlage - Papierenformulier.pdf 25-11-20 10.2.e gedeeltelijk
28 Bijlage - publiceerbareaanvraag.pdf 25-11-20 10.2.e gedeeltelijk
29 Email - milieuneutrale_melding_-_gevolgen_milieu.pdf 25-11-20 10.2.e gedeeltelijk
30 Bijlage - VP001 beganegrond 01-12-2020 DEFINITIEF.pdf 1-12-20 10.2.e gedeeltelijk
31 Email - nieuwe lijst met vergunde euralcodes 10-12-20 10.2.e gedeeltelijk
32 Bijlage - Vergunde eural-codes VP nvt 10.1.c - 10.2.e gedeeltelijk
33 Email - RE_ hoeveelheden en euralcodes 15-12-20 10.2.e gedeeltelijk
34 Bijlage - tabel capaciteiten en Euralcodes nvt 10.1.c - 10.2.e gedeeltelijk
35 Bijlage - ontwerpbesluit wijziging afvalstoffen, actualisatie aan LAP 3, reparatie vergunning nvt 10.1.c - 10.2.e gedeeltelijk
36 Email - vooraankondiging termijnverlening lopende procedure 22-12-20 10.2.e gedeeltelijk
37 Brief - Besluit termijnverlenging 22-12-20 10.2.e gedeeltelijk
38 Email - Zienswijze vooraankondiging  lopende procedure 22-12-20 10.2.e gedeeltelijk
39 Publicatie aanvraag verlenging beslistermijn Van Peperzeel B.V. nvt 10.2.e gedeeltelijk
40 Email - RE 1 advertentie voor week 53 2020 OFGV 22-12-20 10.2.e gedeeltelijk
41 Brief - Ontvangstbevestiging aanvraag 23-12-20 10.2.e gedeeltelijk
42 Publicatie aanvraag Wabo milieuneutraal nvt 10.2.e gedeeltelijk
43 Email - Re Advertentie week 53 2020 OFGV 23-12-20 10.2.e gedeeltelijk
44 Bijlage - Afvalzorg Deponie B.V. OFGV Flevopost ed.Lelystad 30-12-2020 30-12-20 10.2.e gedeeltelijk
45 Email - RE Advertentie week 53 2020 OFGV 23-12-20 10.2.e gedeeltelijk
46 Email - 2155 - Adviesbrief 31-12-20 10.2.e gedeeltelijk
47 Adviesbrief, Bijlage bij 2155 - Adviesbrief gemeente Lelystad 31-12-20 10.2.e gedeeltelijk
48 Brief - Begeleidende brief ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar Bedrijfsmilieudienst Flevoland 8-02-21 10.2.e gedeeltelijk
49 Brief - Begeleidende brief ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar gem. Lelystad Infocentrum 8-02-21 10.2.e gedeeltelijk
50 Brief - Begeleidende brief ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar B&W van Lelystad 8-02-21 10.2.e gedeeltelijk
51 Brief - Begeleidende brief ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar prov. Flevoland 8-02-21 10.2.e gedeeltelijk



52 Brief - Begeleidende brief ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar aanvrager Van Peperzeel B.V. 8-02-21 10.2.e gedeeltelijk
53 Publicatie ontwerpbesluit Wabo nvt 10.2.e gedeeltelijk
54 Brief - Begeleidende brief ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar ILT 8-02-21 10.2.e gedeeltelijk
55 Bijlage - ontwerpbesluit wijziging afvalstoffen, actualisatie aan LAP 3, reparatie vergunning 8-02-21 10.1.c - 10.2.e gedeeltelijk
56 Email - Re_ Advertentie ontwerpbesluit veranderingsvergunning James Wattlaan 6 Lelystad 8-02-21 10.2.e gedeeltelijk
57 Van Peperzeel B.V._OFGV_Flevopost ed.Lelystad_10-02-2021, Bijlage bij Re  Advertentie ontwerpb 10-02-20 10.2.e gedeeltelijk
58 Brief - Lelystad Zienswijze ontwerpbesluit Van peperzeel ANALOOG 18-03-21 10.2.e gedeeltelijk
59 Email - machtiging Antea Group bv 12-04-21 10.2.e gedeeltelijk
60 Bijlage - bij machtiging Antea Group bv 12-04-21 10.2.e gedeeltelijk
61 Email - intrekking machtiging van FMA-Nillesen Bedrijfsadviseurs 12-04-21 10.2.e gedeeltelijk
62 Bijlage - bij intrekking machtiging van FMA-Nillesen Bedrijfsadviseurs 12-04-21 10.2.e gedeeltelijk
63 Juridisch advies zienswijze vv van Peperzeel Gemeente Lelystad nvt 10.2.e gedeeltelijk
64 Email - Adviesaanvraag ten behoeve van de aanvraag Van Peperzeel BV 22-12-20 10.2.e gedeeltelijk
65 Email - Adviesaanvraag ten behoeve van de aanvraag Van Peperzeel BV (1) 3-12-20 10.2.e gedeeltelijk
66 Email - Adviesaanvraag ten behoeve van de aanvraag Van Peperzeel BV (2) 3-12-20 10.2.e gedeeltelijk
67 Besluit wijziging afvalstoffen, actualisatie aan LAP 3, reparatie vergunning 1-07-21 10.1.c - 10.2.e gedeeltelijk
68 Brief - Begeleidende brief besluit omgevingsvergunning naar aanvrager 1-07-21 10.2.e gedeeltelijk
69 Brief - Begeleidende brief besluit omgevingsvergunning naar Gem. Lelystad INFOcentrum 1-07-21 10.2.e gedeeltelijk
70 Brief - Begeleidende brief besluit omgevingsvergunning naar Gem. Lelystad B&W 1-07-21 10.2.e gedeeltelijk
71 Brief - Begeleidende brief besluit omgevingsvergunning naar Provincie Flevoland 1-07-21 10.2.e gedeeltelijk
72 Brief - Begeleidende brief besluit omgevingsvergunning naar ILT 1-07-21 10.2.e gedeeltelijk
73 Publicatie besluit Wabo Van Peperzeel B.V. 08024135 James Wattlaan 6 8218MB Lelystad nvt 10.2.e gedeeltelijk
74 Email - Re_ publicatie besluit Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 Lelystad 1-07-21 10.2.e gedeeltelijk
75 Bijlage - Van Peperzeel B.V.  OFGV Flevopost ed.Lelystad 07-07-2021, Bijlage bij Re  publicatie besluit 23-06-21 10.2.e gedeeltelijk
76 Email - FW_ Verzoek om advies lopende procedure (Z2020-15056) omgevingsvergunning Van Peperzeel 20-09-21 10.2.e gedeeltelijk
77 Brief - Zienswijze ontwerpbesluit Van Peperzeel James Wattlaan 6 Lelystad, Bijlage bij FW Verzoek om advies 18-03-21 10.2.e gedeeltelijk
78 Brief - Bijlage bij FW  Verzoek om advies lopende procedure (Z2020-15056) omgevingsverguning 31-12-20 10.2.e gedeeltelijk
79 Besluit wijziging afvalstoffen, actualisatie aan LAP 3, reparatie vergunning nvt 10.1.c - 10.2.e gedeeltelijk
80 Bijlage - Tekening inrichting def pdf 000301039, Bijlage bij advies verzoek Van Peperzeel nvt 10.2.e gedeeltelijk
81 Bijlage - Plattegrond VP1.pdf Bijlage bij advies verzoek Van Peperzeel nvt 10.2.e gedeeltelijk
82 Bijlage - Plattegrond VP2.pdf Bijlage bij advies verzoek Van Peperzeel nvt 10.2.e gedeeltelijk
83 Bijlage- VP0001 begane grond 9-4-2020, Bijlage bij Adviesverzoek aan de brandweer inzake Peperzeel nvt 10.2.e gedeeltelijk
84 Bijlage - peperzeel gedoogtekening, Bijlage bij Adviesverzoek aan de brandweer inzake Peperzeel nvt 10.2.e gedeeltelijk
85 Bijlage - Peperzeel Audit trail 23-11-2020 intrekking aanvraag nvt 10.2.e gedeeltelijk
86 Brief - Intrekken aanvraag Van Peperzeel B.V. 25-11-20 10.2.e gedeeltelijk
87 Email - FW_ Aanmeldnotitie mer aanvraag 6-04-20 10.2.e gedeeltelijk
88 Email - intrekken 19-11-20 10.2.e gedeeltelijk
89 Email - RE_ Aanmeldnotitie mer aanvraag 16-03-20 10.2.e gedeeltelijk
90 Bijlage - toetsingstabel acceptatie en verwerkingsbeleid administratieve organisatie en interne controle nvt 10.1.c - 10.2.e gedeeltelijk









 

 

 
College van Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Mevrouw C. Smelik 
Postbus 55 

8200 AB  LELYSTAD 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
29-10-2020 - Z2020-013036/D2020-242683 

   
   
Onderwerp 

Preadvies n.a.v. vergunningaanvraag Van Peperzeel uitbreiding 2019, James Wattlaan 6 in 
Lelystad 

 

Geacht college, Geachte mevrouw Smelik, 

 
In 2019 heb ik van het bedrijf Van Peperzeel B.V. een m.e.r. aanmeldnotitie en een 

aanvraag omgevingsvergunning (milieu) ontvangen. Van Peperzeel B.V. is een bedrijf dat 

diverse soorten afgeschreven batterijen, waaronder lithium-ion batterijen opslaat en 
sorteert. Het bedrijf vraagt nu een wijziging van haar vergunning aan om in de 

bedrijfshal een installatie te kunnen plaatsen en in gebruik te nemen voor het shredderen 

en scheiden in verschillende restproducten van lithium-ion batterijen om deze klaar te 
maken voor recycling. Op deze manier levert het bedrijf een bijdrage aan de circulaire 

economie in Nederland. Van Peperzeel B.V. is gelegen op het bedrijventerrein Larserpoort 
aan de James Wattlaan 6 in Lelystad. 

 

Tijdens de behandeling van de m.e.r. aanmeldnotitie en de aanvraag is duidelijk 
geworden dat de aangevraagde activiteiten in beginsel niet zijn toegestaan op grond van 

het bestemmingsplan (Bestemmingsplan Lelystad – Larserknoop). Dat betekent dat ik op 
dit moment niet positief kan besluiten op de aanvraag zoals die voorligt. In deze brief 

adviseer ik u over de mogelijke vervolgstappen in deze zaak.  

 
Advies 

Wanneer de vergunningprocedure wordt voortgezet betekent dit dat er een langdurige en 

complexe procedure moet worden gevolgd om de gewenste uitbreiding in te passen in 
het bestemmingsplan. De uitkomst van deze procedure is onzeker en hangt in grote 

mate af van de bereidheid van het college van burgemeester en wethouders van Lelystad 
om hieraan mee te werken. Ik adviseer om hierover in een vroeg stadium met alle 

partijen in overleg te treden. Ook adviseer ik u te overwegen welke mogelijkheden er zijn 

om het bedrijf op een andere, geschiktere, locatie voort te zetten en uit te breiden.  
 

  

3
artikel 10.2.e



kenmerk     pagina 2 
Z2020-013036 

Toelichting 

 

Externe veiligheid 
De huidige activiteiten van Van Peperzeel B.V. vallen onder het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (hierna: Bevi). De hoeveelheid en combinatie van gevaarlijke (afval)stoffen 
die worden opgeslagen komen boven de grenswaarden van het Bevi uit. Dit is in de 

oprichtingsvergunning en de daarna verleende veranderingsvergunningen niet als 

zodanig meegenomen. Dit heeft onder andere te maken met de veranderde inzichten ten 
aanzien van de risico’s van de opslag en verwerking van lithium-ion batterijen. Het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 1 juli 2020 een circulaire 

vastgesteld over risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. In bijlage 3.5 bij deze 
circulaire staat:  

 
“Het Bevi is van toepassing op de opslag van lithium-ion energiedragers als per 

opslagvoorziening meer dan 10.000 kg verpakte brandbare gevaarlijke stoffen, met 

onder meer fluorhoudende verbindingen worden opgeslagen. Dit op grond van artikel 2, 
eerste lid, onder f van het Bevi. De als brandgevaarlijk te beschouwen verpakte lithium-

ionenergiedragers zijn fluorhoudend en er geldt daarmee een vergunningplicht.” 
 

In de bedrijfshal van Van Peperzeel B.V. wordt meer dan 10.000 kg verpakte lithium-ion 

batterijen opgeslagen. Daarnaast wordt een grote hoeveelheid (max 500.000 kg.) 
ongesorteerde batterijen opgeslagen met daartussen ook lithium-ion batterijen. Deze 

opslag moet in het kader van de externe veiligheid worden gewogen naar meest 

risicovolle categorie, dit zijn de lithium-ion batterijen.  
 

Dit neemt overigens niet weg dat de huidige activiteiten, in ieder geval voor het aspect 
milieu, op basis van de geldende vergunning toegestaan zijn. Dit betekent wel dat voor 

toekomstige vergunningverlening voor zowel milieu als ruimtelijke ordening het bedrijf 

moet worden beoordeeld als bedrijf waarop het Bevi van toepassing is.   
 

Bestemmingsplan 
Het bedrijf Van Peperzeel B.V. ligt in het plangebied van het bestemmingsplan Lelystad-

Larserknoop. De locatie waar het bedrijf ligt is bestemd voor bedrijven tot categorie 4.1. 

Risicobedrijven, bedrijven die vallen onder het Bevi zijn daarvan expliciet uitgezonderd. 
Voor de bestaande bedrijfsactiviteiten geldt dat deze al plaatsvonden voor de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan in 2010 waardoor deze op grond van het 
overgangsrecht mogen worden voortgezet. Het is echter niet toegestaan deze activiteiten 

te veranderen (tenzij de gevaarzetting daardoor afneemt). Daarnaast zou het bedrijf met 

de aangevraagde activiteit gaan vallen onder een zwaardere bedrijfscategorie, 4.2. De 
aangevraagde activiteit is daarmee niet toegestaan binnen het geldende 

bestemmingsplan. 

 
Afwijken van het bestemmingsplan    

De gemeente Lelystad kan met een omgevingsvergunning afwijken van het 
bestemmingsplan. Omdat het bestemmingsplan zelf geen ruimte biedt om de door Van 

Peperzeel B.V. aangevraagde activiteit toe te staan geldt hiervoor de uitgebreide 

(buitenplanse) procedure. Daarbij moet een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing 
worden opgesteld waarin externe veiligheid een belangrijk onderdeel van het 

afwegingskader vormt. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de cumulatie met, en 
invloed op, andere (bestemde) activiteiten. Daarbij kan bijvoorbeeld aan de volgende 

voorbeelden worden gedacht:    

 
  





 

 

 
 

 
Aan het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Postbus 55 

8200 AB LELYSTAD 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
01-07-2021 2 Z2020-015056/D2021-212307 

   
   
Onderwerp 

Toezenden Besluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James 
Wattlaan 6 in Lelystad 

 

Geacht college, 

 
Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op 

de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad. 
 

Terinzagelegging 
Het besluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en 

waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad 

en op de website www.officielebekendmakingen.nl. 
 

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

telefoonnummer: 088-  of e-mail: @ofgv.nl. 

 
 

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 
Bijlage(n): besluit en advertentie 
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Aanvrager: 

Van Peperzeel B.V. 

 

Locatie:  

James Wattlaan 6  
8218 MB Lelystad 

 

Onderwerp:  

Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevings-

vergunning onderdeel milieu 

 

Datum aanvraag:   

25 november 2020 

 

OLO nummer:   

5626867 

 

Kenmerk OFGV:  

Z2020-015056 
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Aanvraag 

Op 25 november 2020 is via het Omgevingsloket Online een aanvraag ingediend door 

Van Peperzeel B.V. voor het wijzigen van de lijst met te accepteren Euralcodes. De aan-

vraag heeft betrekking op het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd 

worden. Bij de bedoelde Euralcodes betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer ge-

accepteerd worden. Toe te voegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein 

Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Per 

saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen. 

De aanvraag is ingediend als milieuneutrale verandering, als bedoeld in artikel 3.10 lid 3 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ambtshalve een aantal reparaties in de 

voorschriften behorende bij de vigerende omgevingsvergunning onderdeel milieu door te 

voeren. Het gaat hierbij om definities en voorschriften die per abuis niet zijn ingetrokken 

waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De vergunningvoorschriften worden tevens geactu-

aliseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbeheerplan 3.  

 

Besluit 

Gelet op artikel 2.1 lid 1 onder e besluit ik: 

1) aan van Peperzeel B.V. gevestigd aan de James Wattlaan 6 te Lelystad de ge-

vraagde vergunning te verlenen voor het wijzigen van de lijst met te accepteren 

afvalstoffen en opgeslagen hoeveelheden afvalstoffen. 

2) de volgende vergunningvoorschriften in te trekken: 

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:  

hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel, paragraaf 3.1 geluidnormering, 

voorschriften 3.1.1, 3,1,2, 3.1.3, 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 12.3.2 en 12.3.3,  de 

bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het ver-

werkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monstername, analyse en algemene 

eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organi-

satie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007; 

 

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: voorschrift 5.3.2; 

Van de vergunning van 29 april 2015: voorschrift 4.1.1; 

 

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778:  voorschrift  

5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes. 

3) aan de vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage 

Voorschriften, die bij dit besluit is gevoegd.  

4) dat uitsluitend de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de 

vergunning: 

- Het aanvraagformulier; 

- niet technische samenvatting definitief.pdf 
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Procedurele informatie 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf  

3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). 

 

Afschriften 

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan: 

• de aanvraagster van de vergunning, zijnde Van Peperzeel B.V. 

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

• Inspectie leefomgeving en transport. 

 

  

Zienswijzen 

Het ontwerpbesluit en de aanvraag met bijbehorende stukken hebben zes weken ter in-

zage gelegen.  Tegen het definitieve besluit kan alleen beroep worden ingediend door be-

langhebbenden die ook een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend.   

 

 

Beroep 

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het besluit en 

de aanvraag met bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage. De kennisge-

ving hiervan wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van de pro-

vincie. Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tij-

dens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift 

moet ingediend worden bij:  

 

Rechtbank Midden-Nederland 

Afdeling bestuursrecht 

Postbus 16005 

3500 DA Utrecht.  

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum 

en een omschrijving van het besluit. Ook moet en motivatie worden gegeven waarom be-

roep wordt ingediend en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd. 

 

Voorlopige voorziening  

Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. 

Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daar-

naast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningen-

rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding 

van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige 

voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzienin-

genrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangege-

ven waarom sprake is van een spoedeisend belang.   
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Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffier-

echt) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van beroep en een voorlo-

pige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.  

 

Belanghebbenden  

De volgende belanghebbenden kunnen beroep aantekenen: 

• belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend op het ontwerpbesluit; 

• belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswij-

zen te hebben ingediend op het ontwerpbesluit, en 

• belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die in het definitieve 

besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gele-

gen. 
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1 Procedurele overwegingen 

 

1.1   Algemeen 

 

Projectbeschrijving 

De bedrijfsactiviteiten van Van Peperzeel B.V. omvatten het inzamelen en sorteren van 

oude accu’s en batterijen, de in- en verkoop van diverse non-ferro metalen en de op- en 

overslag van gevaarlijk afval. Daarnaast worden lithium batterijen ontladen en gesor-

teerd. De afvalstoffen kunnen afkomstig zijn uit Nederland en het buitenland. 

Deze aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstof-

fen. Concreet betreffen de wijzigingen het intrekken van een lijst met Euralcodes die ge-

accepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes die worden ingetrokken betreft het ge-

vaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toevoegen zijn de Euralcode 

20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 

01 32 voor geneesmiddelen. Deze afvalstoffen zijn direct afkomstig van de inzameling 

van Wecycle bij de detailhandel. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveel-

heid opgeslagen en geaccepteerde (gevaarlijke) afvalstoffen. 

 

Aanvraag 

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten: 

a. het aanvraagformulier, zoals ingediend via het Omgevingsloket online; 

b. niet technische samenvatting definitief.pdf 

c. in te trekken en vergunde Euralcodes.pdf 
d. 20201125 Vergunde Eural-codes VP.docx 

e. verpakkingsinstructie P909.pdf 
f. bijzondere bepalingen.pdf 

g. Fotos.pdf 

h. VP001 beganegrond 20_11_2020_pdf 

 

Vergunningplicht 

Op de locatie van de inrichting aan de James Wattlaan 6 in Lelystad bevinden zich instal-

laties voor de opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen als genoemd in cate-

gorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE, richtlijn 

2010/75/EU). De verwerkingscapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen in sorteerinstallaties 

bedraagt meer dan 10 ton per dag als bedoeld in categorie 5.1 van bijlage 1 van de RIE. 

Dat betekent dat de inrichting Van Peperzeel B.V. aangemerkt wordt als een IPPC in-

richting en de installatie als IPPC-installatie. Op basis van artikel 2.1 lid 1 onder e van de 

Wabo in combinatie met artikel 2.1 lid 2 Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) worden in-

richtingen met een IPPC-installatie als vergunningplichtig aangewezen. Gedeputeerde 

Staten van Flevoland is ingevolge het Bor aangewezen als bevoegd gezag. 

 

Huidige vergunningensituatie 

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen waarin het aspect milieu is opgenomen 

verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wabo: 
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Soort ver-

gunning 

Bevoegd ge-

zag 

Datum  kenmerk omschrijving 

Oprichting 

(Wm) 

Gedepu-

teerde Sta-
ten van Fle-

voland 

9 febru-

ari 2007 

499459 Oprichting inrichting voor op-

slag gevaarlijke en niet ge-
vaarlijk afvalstoffen. 

Verandering 
Wm 

Gedepu-
teerde Sta-

ten van Fle-
voland 

20 sep-
tember 

2010 

1037342 Veranderen opslagcapaciteit 
kwikhoudende afvalstoffen en 

pcb-houdende afvalstoffen. 

Milieuneu-

trale veran-
dering 

(Wabo) 

Burgemees-

ters en wet-
houders van 

Lelystad 

6 maart 

2014 

OLO nummer 

1122071 

Verplaatsen opslag  

accu’s naar 2 containers op 
het buitenterrein. Veranderen 

Euralcodes afvalmetalen voor 
op- en overslag.  

Veranderen  Gedepu-

teerde Sta-
ten van Fle-

voland 

29 april 

2015 

OLO nummer 

1663987 

Tijdelijke opslag van embal-

lage met ongesorteerde con-
sumentenbatterijen. 

Milieuneu-
trale veran-

dering 
(Wabo) 

Gedepu-
teerde Sta-

ten van Fle-
voland 

29 april 
2015; 

HZ_WABO 
25358 

Wijziging van lijst met te ac-
cepteren Euralcodes en capa-

citeit. 

Bouwen Gedepu-

teerde Sta-
ten van Fle-

voland 

26-7-

2016 

HZ_WABO-

47087 

Bouwen opslagruimte voor 

verpakkingsmateriaal. 

Milieuneu-

trale veran-

dering 
(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-
voland 

4 de-

cember 

2017 

HZ_WABO-

75552 

Pilot ontladen 1 tot 10  

accu’s per dag. 

Verandering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-
ten van Fle-

voland 

7 de-

cember 
2017 

HZ_WABO-

78778 

Opslag  in nieuwe op-

slaghal, plaatsing 4 containers 
voor opslag gevaarlijke stof-

fen. 

Milieuneu-

trale veran-

dering 
(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-
voland 

30 janu-

ari 2020 

 Z2020-

001738 

Toevoeging Euralcode 16 02 

21 en 16 02 15* 

Milieuneu-
trale veran-

dering 

(Wabo) 

Gedepu-
teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

30 april 
2020 

Z2020-
005093 

Verplaatsing opslagcontainers 
van bedrijfshal naar buitenter-

rein. 

 

De hierboven genoemde Wm vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijk 

gesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. 
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1.2   Procedureverloop 

Ontvankelijkheid en opschorting procedure 

Op 25 november 2020 is de aanvraag via het Omgevingsloket Online ingediend en daar 

geregistreerd onder nummer 5626867. 

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat voor 

wat betreft het onderdeel milieu voldoende informatie voor een goede beoordeling van de 

gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvan-

kelijk en in behandeling genomen. 

 

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf  

3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). 

 

Adviezen  

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid 

of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, 

alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, is de aanvraag ter advisering verzonden 

aan: 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad; 

 Inspectie Leefomgeving en Transport; 

 Brandweer Flevoland. 

Er is naar aanleiding van de aanvraag een advies van de gemeente Lelystad ontvangen 

op 31 december 2020. De gemeente Lelystad geeft aan geen belemmering te zien voor 

het vergunning van de gevraagde (milieuneutrale) wijziging. Er is aangegeven, dat de 

onderhavige vergunning geen betrekking heeft op het legaliseren van vier opslagcontai-

ners, die via een gedoogbrief tot 1 juli 2021 binnen de inrichting zijn toegestaan. Tevens 

wordt het KEI materiaal in het hoofdgebouw bewaard. De gemeente geeft aan dat door 

het constateren dat ingevolge de activiteiten in de bedrijfshal het Besluit Externe Veilig-

heid Inrichtingen van toepassing is geworden op de inrichting, er een strijdigheid is met 

het geldende bestemmingsplan. De gemeente Lelystad wijst er op dat door het hoge 

aantal verstrekte vergunningen voor het bedrijf, het geheel erg ondoorzichtig wordt en 

een revisievergunning erg wenselijk is. 

Naar aanleiding van dit advies is de plattegrondtekening VP001 beganegrond 

20_11_2020_pdf die bij de aanvraag is gevoegd niet aan de onderhavige vergunning 

verbonden. In de voorschriften is bepaald dat het ontvangen KEI materiaal in het hoofd-

gebouw moet worden bewaard.  

 

Zienswijzen 

Op 19 maart 2021 is naar aanleiding van het ontwerpbesluit een zienswijze en advies in-

gediend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad. 

De zienswijze is binnen de inzagetermijn van ontwerpbesluit ingezonden en derhalve in 

behandeling genomen. De zienswijzen zijn als volgt: 
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1. Onder het kopje "Besluit externe veiligheid inrichtingen" van het ontwerpbesluit is het 

volgende vermeld: De vigerende vergunningen voor de inrichting laat het opslaan van 

stoffen toe waardoor het Bevi van toepassing is op de inrichting.  

Naar oordeel van het college betekent dit dat via dit besluit de Bevi status van de in-

richting wordt geformaliseerd. 

 

Voorts merkt het college op dat voorheen (red. in de omgevingsvergunning) gesteld 

werd dat er geen sprake was van een Bevi inrichting. In de vergunning van 2017 

(OLO3347639, kenmerk OFGV HZ_WABO-78778) is vermeld dat de inrichting geen 

risicovol bedrijf in de zin van het Bevi is en het besluit daarom niet van toepassing is 

op de vergunning. Het college stelt dat daarom destijds geen zienswijze is ingediend 

en op basis van deze informatie geen strijdigheid met het bestemmingsplan heeft ge-

constateerd. 

 

Beantwoording 

De bedoelde passage in paragraaf 1.3 is naar aanleiding van de zienswijze als volgt 

gewijzigd: 

De vigerende omgevingsvergunningen onderdeel milieu voor de inrichting laten het 

opslaan van gevaarlijke afvalstoffen in emballage in hoeveelheden toe die groter zijn 

dan de drempelwaarde van het Bevi. Het Bevi moet dus bij de besluitvorming op de 

aanvraag worden betrokken. De overwegingen ten aanzien van het externe veilig-

heidsbeleid met betrekking tot de onderhavige aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 

2.2 van dit besluit.  

 

De opmerking in de ontwerpbeschikking dat activiteiten die toegestaan zijn op grond 

van de vigerende vergunning vallen onder het beoordelingskader van het Bevi is 

slechts een feitelijke constatering. Om te bepalen of een inrichting valt onder het 

toetsingskader van het Bevi dient gekeken te worden naar de vergunde en/of aange-

vraagde activiteiten. Als de vergunde en/of aangevraagde activiteiten zijn genoemd in 

artikel 2 van het Bevi moet bij de in artikel 4 en 5 genoemde besluiten met de in die 

artikelen genoemde richtwaarden rekening worden gehouden. Of een inrichting onder 

het Bevi valt wordt met andere woorden van rechtswege bepaald en niet door aanwij-

zing in een besluit van het bevoegd gezag. De in de overwegingen bij de ontwerpbe-

schikking hierover gemaakte opmerking verandert hier niets aan.  

 

Het college merkt terecht op dat in de vergunning OLO3347639, kenmerk OFGV 

HZ_WABO-78778 wordt gesteld dat de inrichting niet onder het Bevi valt. Deze ver-

melding is tevens opgenomen in de oprichtingsvergunning van 2007. Gelet op de ge-

vraagde activiteiten voor de oprichtingsvergunning van 2007 en het toen geldende 

Bevi moet geconstateerd worden dat de activiteiten binnen de inrichting bij de oprich-

ting al onder de werkingssfeer van het Bevi vielen. Deze constatering neemt niet weg 

dat er een ongewenste strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan is ontstaan. 

Deze strijdigheid kan met het onderhavige besluit niet worden weggenomen. 

 

Tenslotte merk ik op dat het nu voorliggende besluit alleen betrekking heeft op de 

aangevraagde milieuneutrale wijziging (het aanpassen van te accepteren euralcodes) 

en een ambtshalve wijziging van een aantal voorschriften vanwege de aanpassing 

van het Landelijk afvalbeheerplan (Lap 3). Dit besluit strekt er uitdrukkelijk niet toe 



 

 

 

Besluit                 James Wattlaan 6 in Lelystad 

Kenmerk Z2020-015056           pagina  12 van 27   OLO nr. 5626867 

     

 

om in strijd met het vigerende bestemmingsplan toestemming te verlenen voor het 

exploiteren van een risicovolle (Bevi) inrichting. Dit kan alleen door een wijziging van 

het bestemmingsplan of een vergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan. 

Voor zover het bestemmingsplan zelf geen ruimte laat om hiervan bij vergunning af 

te wijken kan een dergelijke vergunning niet worden verleend zonder dat de gemeen-

teraad (het bevoegd gezag voor het vaststellen en wijzigen van het bestemmings-

plan) hiervoor een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.  

 

2. Volgens het college dient in de te verlenen veranderingsvergunning een voorbehoud 

te worden gemaakt omtrent de onlangs vastgestelde status van het bedrijf als Bevi 

inrichting. Het college vindt dat niet kan worden volstaan met alleen het vermelden 

van deze status. 

 

Beantwoording 

Ik lees deze zienswijze zo dat het college van mening is dat in de vergunning expliciet 

moet worden uitgesloten dat daarmee wordt toegestaan dat de gehele inrichting als 

zijnde een Bevi inrichting wordt toegestaan op de huidige locatie.  

 

Het onderhavige besluit betreft een omgevingsvergunning onderdeel milieu. De aan-

gevraagde vergunning betreft een milieuneutrale wijziging van de te accepteren af-

valstoffen. In haar advies van 31 december 2020 heeft het college aangegeven geen 

belemmering te zien voor het vergunnen hiervan. 

Bij de beoordelingen in hoofdstuk 2 van de overwegingen bij dit besluit zijn de milieu-

gevolgen als gevolg van die wijziging beoordeeld. Daarnaast zijn ambtshalve enkele 

voorschriften aangepast en ingetrokken bij wijze van de verplichte actualisatie van de 

vergunning in het kader van LAP 3 en om eerder ontstane dubbele voorschriften te 

herstellen. Gelet op de werking van het Bevi zie ik niet in hoe een voorbehoud kan 

worden gemaakt op een “Bevi-status”. De betrokken activiteiten zijn reeds vergund. 

Het besluit betreft geen revisievergunning.  

 

3. Volgens het college is verzuimd om in het ontwerpbesluit de gevolgen van de consta-

tering dat er sprake is van een Bevi inrichting mee te nemen. Vraag is of alleen een 

toetsing moet plaatsvinden van de gevolgen van het deel waarop de veranderingsver-

gunning betrekking op heeft óf de gevolgen van de gehele inrichting na de verande-

ring. 

 

Beantwoording 

Op grond van artikel 4 lid 3 van het Bevi worden de in dat besluit genoemde veilig-

heidsafstanden alleen bij de beoordeling van een aanvraag om een veranderingsver-

gunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 betrokken wanneer de aange-

vraagde verandering leidt tot nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico. 

Hoewel dit niet expliciet in de considerans van het ontwerpbesluit benoemd is, is wel 

uiteengezet waarom de aangevraagde (en ambtshalve door te voeren) verandering 

geen gevolgen heeft voor de risicoafstanden en de externe veiligheid. Er hoeft 

daarom ook geen beoordeling plaats te vinden van de gehele inrichting zoals bedoeld 

in het Bevi. Wel zie ik aanleiding de considerans op dit punt te verduidelijken. 
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4. Vanwege het veiligheidsrisico en de strijdigheid met het bestemmingsplan vindt het 

college het niet acceptabel dat Van Peperzeel B.V. haar bedrijfsvoering langdurig op 

de locatie James Wattlaan 6 voortzet. Inzet op verplaatsing is gewenst. Aangezien 

het bedrijf sedert jaren gevestigd is op deze locatie en een belangrijke functie vervult 

in onze provincie voor wat betreft het inzamelen en verwerken van batterijen, accu's 

en metaal, kan wat het college betreft voor de tussenliggende periode de bedrijfsvoe-

ring worden gedoogd mits de Veiligheidsregio daarover positief adviseert. 

 

Beantwoording 

De huidige bedrijfsvoering is, afgezien van de aangevraagde verandering, op dit mo-

ment voor het onderdeel milieu, op basis van de vigerende vergunning(en) toege-

staan. Of het wenselijk is dit op langere termijn op deze locatie en op deze wijze 

voort te zetten is daarom in het kader van de nu voorliggende procedure niet rele-

vant. Met dit besluit heb ik dan ook niet de intentie om op die vraag een antwoord te 

geven.  

De opmerking van het college in dit punt dat de bedrijfsactiviteiten kunnen worden 

gedoogd voor zover deze in strijd zijn met het bestemmingsplan neem ik ter kennis-

geving aan. Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en in haar naam de 

OFGV zijn in beginsel niet bevoegd om te beslissen over het al of niet gedogen van 

activiteiten die strijdig zijn met het bestemmingsplan. Dit valt onder de bevoegdheid 

van het college van b en w van Lelystad.   

   

Het college adviseert daarnaast met de volgende punten rekening te houden: 

1. Het bedrijf Van Peperzeel B.V. te wijzen op het veiligheidsrisico door de aanwezigheid 

van de Bevi-inrichting op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad; 

 

Beantwoording 

Van een bedrijf als Van Peperzeel B.V. mag worden verwacht dat zijn bekend is met 

de risico’s die horen bij haar bedrijfsvoering en dat zij hier verantwoordelijk mee om-

gaat. 

 

2. Het nemen van maatregelen om het veiligheidsrisico in te perken; 

 

Beantwoording 

Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken zijn aan de vigerende omgevingsvergun-

ning voorschriften verbonden. Voor het wijzigen of toevoegen van risicobeperkende 

maatregelen moet het bedrijf een omgevingsvergunning aanvragen. De beoordeling 

daarvan valt buiten de reikwijdte van het onderhavige besluit. 

 

3. Advies te vragen aan de Veiligheidsregio omtrent het toestaan van een tijdelijke 

voortzetting van de bedrijfsvoering op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad; 

 

Beantwoording 

De Veiligheidsregio is om advies gevraagd bij de voorbereiding van dit besluit, hierop 

heb ik geen advies ontvangen. Het nu voorliggende besluit heeft slechts als doel om 

een kleine aanpassing van de huidige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Voor het 
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overige is voor de huidige bedrijfsvoering voor het onderdeel milieu een omgevings-

vergunning afgegeven voor onbepaalde tijd. Ook de nu voorliggende aanvraag is ge-

daan voor onbepaalde tijd. De (tijdelijke) voortzetting van de bedrijfsvoering van Van 

Peperzeel B.V. in algemene zin is geen onderdeel van de beoordeling van de aan-

vraag en daarmee ook niet van dit besluit. 

 

4. Bij een positief advies een termijn te verbinden aan de te verlenen veranderingsver-

gunning, gerelateerd aan de termijn dat het bedrijf Van Peperzeel B.V. zich inspant 

om zich te verplaatsen naar een andere locatie; 

 

Beantwoording 

De veranderingsvergunning is voor onbepaalde tijd aangevraagd en kan om die reden 

ook alleen voor onbepaalde tijd verleend worden. Het verbinden van een termijn 

waarvoor deze vergunning wordt verleend aan een mogelijke verplaatsing van het 

bedrijf zou, nu hierover in dit stadium nog weinig zekerheid bestaat, daarnaast zor-

gen voor rechtsonzekerheid voor de aanvrager en zou ook om die reden niet redelijk 

zijn. 

 

5. Het bedrijf er op te wijzen dat na de onder punt 4 gestelde termijn de bestaande 

milieuvergunningen kunnen worden ingetrokken vanwege het risico en de ontoelaat-

bare gevolgen voor het milieu. 

 

Beantwoording 

Onder punt 4 heb ik uiteengezet waarom van een dergelijke termijn geen sprake kan 

zijn. Daarnaast leent deze procedure zich naar mijn mening niet voor een dergelijke 

clausule omdat dit buiten het bereik van de ingediende aanvraag valt.  

 

 

1.3     Samenhang met andere wetgeving 

 

Wet natuurbescherming 

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming (hierna Wnb), het Besluit natuurbe-

scherming en de Regeling natuurbescherming in werking getreden. De Wnb vervangt on-

der andere de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. In samenhang 

met de inwerkingtreding van de Wnb is ook het Bor gewijzigd.  

Op grond van de Wnb is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 

2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde 

plant- en diersoorten een vergunning respectievelijk ontheffing op grond de Wnb vereist. 

 

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die gevolgen kan hebben voor be-

schermde plant- en diersoorten of Natura 2000-gebieden. Een Aeriusberekening is niet 

aan de orde, omdat er ten opzichte van de bestaande vergunning geen wijziging van het 

aantal vervoersbewegingen of emissie van stikstof is aangevraagd. Op grond van de in-

gediende aanvraag kan worden geconcludeerd dat er geen ontheffing op grond van de 

Wnb is vereist en geen passende beoordeling hoeft plaats te vinden. 
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Coördinatie met de Waterwet 

De Wm en de Waterwet kennen voor IPPC-bedrijven een coördinatieregeling voor de af-

stemming van de vergunningverlening ingevolge deze wetten. 

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

tie behoort, waarbij geen sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning als 

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

derhalve niet van toepassing. 

 

Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer) 

In Nederland is de milieueffectrapportage geregeld in de Wm en in de uitvoeringswetge-

ving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit Milieueffectrappor-

tage, hierna het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving invloed op de regel-

geving voor de milieueffectrapportage, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw).  

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

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

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

waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (on-

derdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).  

 

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

Uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat het begrip verwijdering in 

categorie D 18, bijlage 1 Besluit mer breder moet worden opgevat en dat naast verwijde-

ringshandelingen ook handelingen die leiden tot nuttige toepassing moeten worden mee-

genomen. De aanvraag heeft betrekking op een verandering van een activiteit als be-

doeld in categorie D 18 kolom 1, bijlage 1 Besluit mer, maar de verandering betreft per 

saldo een afname van de activiteit. Een m.e.r.-beoordeling is derhalve niet aan de orde 

voor de gevraagde verandering. 

 

Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 

Het bedrijf van Van Peperzeel B.V. aan de James Wattlaan 6 accepteert en verwerkt af-

valstoffen waarvoor een meldingsplicht geldt via het Landelijk meldpunt afvalstoffen in-

gevolge het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit besluit 

is rechtstreeks werkend. Uit het buitenland afkomstig afval hoeft alleen gemeld te wor-

den voor zover er geen vergunning (kennisgeving) van de EVOA nodig is. Het KEI-mate-

riaal en de geneesmiddelen zijn afkomstig uit Nederland. 

 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) 

gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 

regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. 

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de in-

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

sluit, die binnen deze inrichting verricht worden, is het Activiteitenbesluit van toepassing 

geworden.   

Op de gevraagde veranderingen zijn de algemene bepalingen van hoofdstuk 2 en 3 van 

het Activiteitenbesluit van toepassing voor zover dat is gesteld in het Activiteitenbesluit.  

 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen 

van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder 

meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stof-

fen. 

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het 

huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer: 

• het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd; 

• de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het 

groepsrisico). 

De normen voor en wijze van berekenen van het plaatsgebonden risico en de verant-

woording van het groepsrisico zijn opgenomen in het Bevi.   

De vigerende omgevingsvergunningen onderdeel milieu voor de inrichting laten het op-

slaan van gevaarlijke afvalstoffen in emballage in hoeveelheden toe die groter zijn dan 

de drempelwaarde van het Bevi. Het Bevi moet dus bij de besluitvorming op de aanvraag 

worden betrokken. De overwegingen ten aanzien van het externe veiligheidsbeleid met 

betrekking tot de onderhavige aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van dit besluit.   

 

Provinciaal omgevingsbeleid 

Bij de verlening van een milieuvergunning kunnen de volgende provinciale regels en be-

leidslijnen van belang zijn: 

• Omgevingsverordening Flevoland; 

• Omgevingsplan Provincie Flevoland; 

• Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011; 

• Beleidsregels geur. 

 

Omgevingsverordening Flevoland 

In de Omgevingsverordening Flevoland zijn gebieden met een bijzondere milieubescher-

ming aangewezen. De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of 

in de nabijheid van een stiltegebied. 

 

Omgevingsplan Provincie Flevoland 

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen dient op grond van artikel 2.14 onder b. on-

der 10 van de Wabo rekening te worden gehouden met het Omgevingsplan provincie Fle-

voland. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het Omgevingsplan. 

 

Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning wordt de Beleidsregel 
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vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (hierna: beleidsregel vergunningverlening) 

gebruikt. 

Onder punt 1.1 van deze beleidsregel zijn de uitgangspunten voor de beoordeling van 

een milieuvergunning vastgelegd. Uitgegaan wordt van de meest recente landelijk gel-

dende normen, richtlijnen, vereisten en inzichten (voor zover niet reeds genoemd in ta-

bel 2 behorende bij de ministeriële Regeling aanwijzing BBT-documenten), zoals het Be-

leidsstandpunt verwijdering baggerspecie, de PGS/CPR-richtlijnen, de NEN/NEN-EN nor-

men, de SIKB-protocollen (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en 

normen die daar indirect uit voortvloeien. Onder de punten 1.2 tot en met 1.4 wordt in 

de beleidsregel ingegaan op respectievelijk de vergunning op maat, de bescherming van 

de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, en op het aspect geluid. In de onderstaande 

teksten wordt per onderwerp een nadere afweging weergegeven. 

 

Beleidsregels geur  

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning hanteert de provincie de 

Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 (hierna: beleidsregels geur). In 

de beleidsregels geur zijn de volgende uitgangspunten en beleidslijnen vastgelegd. On-

derscheid wordt gemaakt tussen gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestem-

mingen. Dit onderscheid is vertaald naar de normstelling. Bij nieuwe situaties en gevoe-

lige 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 hoofdstuk 2 (zie onderdeel geur) verder uitge-

werkt. 

 

Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 

Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

Openbaar Bestuur) in werking getreden. Toepassing van de Wet Bibob moet voorkomen 

dat de provincie Flevoland, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van 

subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten, criminele activiteiten faciliteert. Op 

grond van deze wet kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning weigeren of intrekken, 

dan wel een gegadigde uitsluiten bij de aanbesteding voor een overheidsopdracht, wan-

neer het gevaar bestaat dat deze wordt benut voor het plegen van een strafbaar feit of 

het voordeel trekken uit een strafbaar feit. 

Op 10 juli 2012 is de Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 vastgesteld en op 1 oktober 

2012 in werking getreden. Op grond van artikel 4 lid 2 van deze beleidsregel wordt, 

voordat tot verlening van de oprichtingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, on-

der e, onderdeel 1° Wabo en onder i van hetzelfde artikel wordt overgegaan, toetst de 

provincie de integriteit van de betrokkene. De aanvraag betreft een verandering van een 

vergunning en geeft geen aanleiding voor een Bibob toets. 

 



 

 

 

Besluit                 James Wattlaan 6 in Lelystad 

Kenmerk Z2020-015056           pagina  18 van 27   OLO nr. 5626867 

     

 

2  Overwegingen algemene milieuaspecten 

2.1  Toetsingskader 

 

IPPC-richtlijn 
De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) richt zich op een 

geïntegreerde aanpak om industriële verontreinigingen te voorkomen en te bestrijden, 

door toepassing van "best available techniques (BAT)". In het Nederlands worden deze 

de "beste beschikbare technieken" (BBT) genoemd. De IPPC-richtlijn verplicht de lidsta-

ten tot informatie-uitwisseling tussen lidstaten en industrie om te komen tot een nadere 

invulling van BAT voor iedere afzonderlijke industriële sector. Als resultaat hiervan brengt 

de Europese Commissie zogenaamde BAT reference documents (BREF's) uit, waarin per 

sector een overzicht wordt gegeven van technieken die als BAT kunnen worden be-

schouwd.  

 

RIE en BBT-conclusies 

Een installatie valt onder de IPPC richtlijn, indien de activiteit in omvang valt onder een 

categorie van activiteiten die is aangewezen in bijlage 1 bij de Richtlijn 2010/75/EU in-

zake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 

(RIE).  

De gevraagde vergunning heeft betrekking op een installatie die wordt bedoeld in de bij-

lage 1 van de RIE. Op de acceptatie en opslag van KEI-materiaal zijn de BBT-conclusies 

afvalbehandeling van toepassing. 

 

Regeling omgevingsrecht  

In de Regeling omgevingsrecht zijn andere BBT documenten aangewezen die bij de ver-

gunningverlening betrokken moeten worden. Deze BBT documenten komen in de verdere 

overwegingen aan de orde. 

 

2.2 Algemene milieuaspecten 

 

Bodem 

Het toetsingskader voor de nieuwe bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting is 

de Nederlandse Richtlijn bodembescherming (NRB 2012). Voor nieuwe activiteiten binnen 

de inrichting wordt getoetst aan de NRB 2012. Het doel van de NRB 2012 is het onder-

steunen van afwegingsprocedures rond mogelijke vormen van bodembescherming bij bo-

dembedreigende activiteiten binnen inrichtingen, om een verwaarloosbaar risico te berei-

ken. De NRB 2012 beperkt zich tot normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten 

en richt zich niet op calamiteiten. De NRB 2012 is het richtinggevend instrument op basis 

waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen lei-

den tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een 

inrichting. 

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op een nieuwe, voor de bodem bedrei-

gende activiteit.  
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Geluid 

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op wijziging van geluidproducerende 

activiteiten binnen de locatie. Er is geen verruiming gevraagd van de geluidnormen die 

aan de vigerende omgevingsvergunning zijn verbonden. 

 

Luchtkwaliteit 

De Wm, zoals deze luidt na de wijziging van 11 oktober 2007 (luchtkwaliteitseisen, Stb. 

2007, 414) en de daarop gebaseerde regelgeving, bevat de wettelijke grenswaarden voor 

de luchtkwaliteit in Nederland. De Wm bevat wettelijke grenswaarden, streefwaarden en 

plandrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10, ook wel fijn 

stof genoemd), lood, koolmonoxide en benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en 

benzo(a)pyreen (PAK). 

De grenswaarden geven kwaliteitsniveaus aan voor de buitenlucht. Daarbij zijn alle loca-

ties van belang, met uitzondering van de arbeidsplek. De grenswaarden gelden niet voor 

de arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. De grenswaarden uit de 

Wm die in Nederland in de praktijk knelpunten kunnen opleveren zijn: 

 Jaargemiddelde concentratie NO2 (stikstofdioxide): 40 µg/m3 

 Jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof): 40 µg/m3 

 24-uursgemiddelde concentratie PM10 50 µg/m3 die niet meer dan 35 maal per 
jaar mag worden overschreden. 

De concentraties van de overige stoffen uit de Wm- te weten zwaveldioxide (SO2), kool-

monoxide (CO), stikstofoxide (NOx), lood (Pb), benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel 

en benzo(a)pyreen (PAK) - komen in Flevoland nergens in de buurt van de grenswaarden 

voor de desbetreffende stoffen. Daarom is het redelijk om bij de beoordeling van de ge-

volgen van deze inrichting voor de luchtkwaliteit alleen nader in te gaan op de concentra-

ties voor NO2 en PM10. 

De gevraagde verandering leidt niet tot verhoging van emissies naar de lucht van de ge-

noemde stoffen binnen de inrichting.   

De verandering heeft geen gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen van en naar 

het bedrijfsterrein. Het effect van de verandering op de luchtkwaliteit is niet in beteke-

nende mate. 

Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde verandering niet leidt tot een over-

schrijding van de in de Wm opgenomen grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

 

Emissie naar de lucht en geur 

De gevraagde verandering leidt niet tot een toename van de emissie naar de lucht of van 

geur. Er is dus geen aanleiding om de omgevingsvergunning op deze onderwerpen te 

veranderen. 

 

Afvalwater 

De gevraagde verandering heeft geen effect op de afvoer van afvalwater uit de inrichting.  

 

Afvalstoffen 

Ingevolge de Wm moet bij de vergunningverlening rekening worden gehouden met het 

geldende landelijke afvalbeheersplan (LAP3).  
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(Bevi) van toepassing is. Dit betreft de grote bedrijfshal die bedoeld is voor de opslag 

van ongesorteerde batterijen,  batterijen van elektrische voertuigen en een  

diepontladingsinstallatie. Voor een dergelijke opslagplaats wordt ingevolge het de Rege-

ling externe veiligheid inrichtingen (Revi) een standaard richtwaarde gegeven voor het 

plaatsgebonden risico vanaf de grens van de opslagvoorziening en een straal voor een 

invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico moet worden beoordeeld. In afwijking van 

het Revi mag door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) andere afstanden 

worden vastgesteld. Een QRA maakt geen onderdeel uit van de aanvraag. 

Op grond van artikel 4 lid 3 van het Bevi worden de in dat besluit genoemde veiligheids-

afstanden alleen bij de beoordeling van een aanvraag om een veranderingsvergunning 

als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 betrokken wanneer de aangevraagde ver-

andering leidt tot nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico. 

De standaard richtwaarden voor de risicoafstand en het invloedsgebied worden niet beïn-

vloed door of heeft geen invloed op de opslag van het KEI-materiaal in het hoofdgebouw 

van de inrichting. De beoordeling van (afwijkende) risicoafstanden voor de gehele in-

richting behoort niet tot de onderhavige verandering. De gevraagde verandering heeft 

geen andere of grotere nadelige gevolgen ten aanzien van de externe veiligheid.  

 

 

Wijziging voorschriften, ambtshalve reparatie en actualisatie 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal reparaties in de vergunningsi-

tuatie door te voeren. Uit het vergunningenoverzicht in paragraaf 1.1 blijkt dat inmiddels 

10 omgevingsvergunningen zijn verstrekt voor deze locatie. Uit een toets van deze ver-

gunningen volgt dat een aantal definities en voorschriften per abuis niet zijn ingetrokken 

waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De eenduidigheid en handhaafbaarheid van de ver-

gunning komt daardoor in geding.  

 

De vergunning moet tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van 

het Landelijk afvalbeheerplan 3.  

Concreet betreft het de volgende delen uit de vergunning: 

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:  

 hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel: dit betreft een dubbele set; 

 paragraaf 3.1 geluidnormeringvoorschriften 3.1.1, 3,1,2, 3.1.3: dit betreft en 

dubbele set; 

 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4: dit betreft een actualisatie aan LAP3;  

 12.3.2 en 12.3.3: dit betreft een actualisatie aan LAP3;  

 de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het 

verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monstername, analyse en alge-

mene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve 

organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007:  

dit betreffen actualisatie aan LAP3. 



 

 

 

Besluit                 James Wattlaan 6 in Lelystad 

Kenmerk Z2020-015056           pagina  22 van 27   OLO nr. 5626867 

     

 

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: 

voorschrift 5.3.2: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aan-

vraag. 

 

Van de vergunning van 29 april 2015 voorschrift 4.1.1: dit betreft een intrekking en ver-

vanging ingevolge de vigerende aanvraag; 

 

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778  voorschrift 5.1.1, 

5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes: dit betreft een intrekking en vervanging 

ingevolge de vigerende aanvraag. 

 

Ter vervanging van de ingetrokken voorschriften worden de voorschriften van bijlage 1 

bij dit besluit aan de omgevingsvergunning verbonden. De nummering volgt de numme-

ring van de oprichtingsvergunning van 9 februari 2007 met kenmerk 499459.  

 

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 

In de bovenstaande overwegingen zijn er als gevolg van de aanvraag geen gevolgen voor 

het milieu gebleken die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van de  

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.  

 

Conclusie 

Gelet op de bovenstaande overwegingen kan de gevraagde verandering van de inrichting 

of de werking daarvan worden vergund. Aan de vergunning worden voorschriften verbon-

den in het belang van de bescherming van het milieu. 
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nikkel-cadmium batterijen, batterijen gemengd (zonder knoopcellen), batterijen ge-

mengd (incl. knoopcellen), nikkelmetaalhydride-, lithiumbatterijen, batterijen/accu’s, 

n.e.g. 

2
 waarvan 500 ton ongesorteerde batterijen, 120 ton  batterijen van elektrische 

voertuigen. 

b) De geaccepteerde afvalstoffen worden slechts overeenkomstig de vergunningaanvraag 

binnen de inrichting verwerkt (sorteren, scheiden, opbulken, samenvoegen, ompakken) 

en opgeslagen voor zover daardoor de verwerking overeenkomstig de minimumstandaar-

den van het geldende landelijk afvalbeheersplan niet wordt belemmerd. Bij het samen-

voegen van partijen afvalstoffen dienen de scheidingsregels en mengverboden van het 

geldende landelijk afvalbeheersplan in acht te worden genomen, tenzij in de omgevings-

vergunning anders is bepaald. 

 

c) Het ontvangen KEI- materiaal en niet gevaarlijke geneesmiddelen moeten in het 

hoofdgebouw van de inrichting worden bewaard.  

5.8.2 

De vergunninghoudster dient voor de gehele inrichting een actueel en door het bevoegd 

gezag goedgekeurd Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratieve organisatie en 

Interne controle (AV&AO/IC) te hebben opgesteld. Het AV&AO/IC moet steeds voldoen 

aan het gestelde in het geldende landelijk afvalbeheersplan en de eisen die gesteld zijn 

ingevolge deze vergunning. De vergunninghoudster moet altijd handelen overeenkomstig 

het goedgekeurde AV&AO/IC. 

 

5.8.2.a   

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een AV&AO/IC dat 

voldoet aan het voorgaande voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn 

aangeboden. Dit voorschrift vervalt op de dag het bevoegd gezag het AV&AO/IC heeft 

goedgekeurd. 

5.8.3 

Het goedgekeurde AV&AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor 

het bevoegd gezag ter inzage liggen.  

5.8.4 

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle 

moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is ver-

eist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. 

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:  

a. de reden tot wijziging; 
b. de aard van de wijziging; 

c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en 
de AO/IC; 

d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren. 
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Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd wor-

den. 
 

5.9  Registratie 

5.9.1 

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde 
afvalstoffen het volgende moet worden vermeld: 

a. de datum van aanvoer; 
b. de aangevoerde hoeveelheid (kg); 

c. de naam en adres van de locatie van herkomst; 

d. de naam en adres van de ontdoener; 
e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen; 

f. de Euralcode; 

g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
 

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan 
bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met 

"diverse locaties". 

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergun-
ninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst 

worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief. 
Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via 

de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld. 

5.9.2 

In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afval-

stoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd: 

a. benaming hulpstof; 

b. de datum van aanvoer; 
c. de aangevoerde hoeveelheid; 

d. de naam en adres van de leverancier. 

5.9.3 

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle af-

gevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan 

het volgende moet worden vermeld: 

a. de datum van afvoer; 

b. de afgevoerde hoeveelheid (kg); 
c. de afvoerbestemming; 

d. de naam en adres van de afnemer; 
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 

f. de Euralcode (indien van toepassing); 

g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
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5.9.4 

Van geweigerde partijen afvalstoffen, en reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van 

een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet 

een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld: 

a. de datum van aanvoer; 

b. de aangeboden hoeveelheid (kg); 

c. de naam en adres van plaats herkomst 
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd; 

e. de Euralcode; 
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing); 

g. de datum van afvoer; 

h. de naam en adres van plaats afvoer. 
 



 

 

Week 27 “Flevopost editie Lelystad” 
 

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

Besluit  
 

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een omgevingsvergunning 

activiteit milieu hebben verleend voor: 
 

Omschrijving : Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van 

                      de omgevingsvergunning onderdeel milieu  
Aanvrager     : Van Peperzeel B.V.  

Locatie          : James Wattlaan 6 in Lelystad 

 
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn er zienswijzen ingediend. 

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
 

Ter inzage 

Het besluit is vanaf 02 juli 2021 in te zien op de website www.ofgv.nl van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en digitaal met de aanvraag 

en bijbehorende gegevens voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer: 
088-  of e-mail: info@ofgv.nl. 

 

In verband met de huidige maatregelen rondom Covid-19 is het niet mogelijk om de 
stukken in te zien bij de OFGV of op het gemeentehuis. 

 
Beroep  

Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een 

periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet 
ingediend worden bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 

16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste 

naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering) bevatten. 

 
Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepstermijn in werking 

en het aantekenen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. Als de onmiddellijke 
uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast 

een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in 

werking nadat hierover een beslissing is genomen.  
Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden 

op www.rechtspraak.nl. 
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Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 

en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 –  of e-mail: info@ofgv.nl.  
Kenmerk: Z2020-015056 







 
 

 
 
Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over bedrijven met 
gevaarlijke stoffen in Flevoland, ingediend op 25 augustus 2021, en de antwoorden daarop van het 
college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 7 september 2021 ( ). 
 
 
1. Hoe kon het gebeuren dat deze bedrijven, inmiddels aangemerkt als ‘bevi’, een vergunning 

hebben gekregen om zich te vestigen op Larserpoort? 
 
Antwoord: De provincie is het bevoegde gezag voor de milieuvergunning van Van Peperzeel. De 
gemeente is het bevoegd gezag voor  Bij de beantwoording van deze en de volgende 
vragen richten wij ons dan ook alleen op de situatie bij Van Peperzeel. 
 
Van Peperzeel recyclet sinds 2007 batterijen en accu’s op het bedrijven terrein Larserpoort in 
Lelystad. Van Peperzeel verwerkt o.a. lithium-ion batterijen. Met de kennis van nu is geconstateerd 
dat het bedrijf hierdoor al langer als een zogenaamd Bevi bedrijf aangemerkt had moeten worden, 
wat extra eisen met zich meebrengt voor de veiligheid van de omgeving. Bij de verstrekking van de 
vergunning in 2007 was die kennis er nog niet, en was er ook geen regelgeving over dit type batterij, 
vandaar dat het toen ook niet opgenomen is in de vergunning. In 2017 ontstond discussie over 
bedrijven die lithium-ion batterijen verwerken. Specifieke regelgeving hiervoor is nog in de maak. 
In 2019 is vooruitlopend op die regelgeving een landelijke richtlijn over het veilig toepassen van 
lithium-ion batterijen verschenen. Omdat er nu dus meer kennis is over de gevaarzetting van 
lithium-ion batterijen bij alle betrokken overheden en adviespartners, is in 2020 duidelijk 
geworden dat er sprake is van een Bevi-inrichting. Dit is door de OFGV in juli 2021 bij de milieu 
neutrale aanpassing van de vergunning ook vermeld. Daarmee is er strijdigheid met het geldende 
bestemmingsplan. In samenwerking met het bedrijf, de gemeente, OFGV en de Veiligheidsregio 
wordt gewerkt aan een oplossing voor de geconstateerde strijdigheid met het bestemmingsplan. 
 
2. Wat is de rol van de provincie in deze situatie, wie van de partijen (Veiligheidsregio, provincie, 

gemeente) is verantwoordelijk voor welke stappen in het vergunningsverleningsproces? 
 
Antwoord: De provincie Flevoland is bevoegd gezag voor de milieuactiviteiten van het bedrijf. De 
provincie heeft deze bevoegdheid aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreken (OFGV) 
gemandateerd. Zowel de gemeente als de veiligheidsregio adviseren de provincie in het traject van 
vergunningverlening. 
 
3. Hebben de dichtstbijzijnde gebruikers van het bedrijventerrein en mogelijke omwonenden de 

afgelopen jaren hierdoor gevaar gelopen? Zo nee, waar blijkt dat uit? 
 
Antwoord: In de verstrekte vergunningen zijn voorwaarden opgenomen voor een veilige opslag van 
batterijen. Deze wijze van opslag is ook getoetst door de veiligheidsregio en in orde bevonden. Het 
bedrijf staat sinds de oprichting bekend als vooruitstrevend, constructief meedenkend en is 
koploper in de opslag van batterijen en accu’s. Het bedrijf heeft meer maatregelen getroffen om de 
veiligheid voor het bedrijf en de omgeving te waarborgen dan de milieuvergunning voorschrijft. Dat 
heeft zich ook bewezen, hoewel er een paar keren brand is geweest bij het bedrijf heeft dit nooit 
geleid tot ernstige ontwrichting of gevaren voor de omgeving. 
 
4. Hoe wordt hun veiligheid nu geborgd? 
 
Antwoord: Door de gestelde voorwaarden en getroffen voorzieningen bij de opslag van batterijen. 
 
5. Hoe zijn het milieu (waaronder de grond, het grondwater, de lucht, enz.) beschermd tegen de 

schadelijke stoffen van deze bedrijven?  
 
Antwoord: Ook deze aspecten zijn gereguleerd in de verstrekte milieuvergunning. Deze vergunning 
wordt regelmatig gecontroleerd op naleving. 
 
6. Is aan bovenstaande extra aandacht aan besteed dan bij andere bedrijven op Larserpoort? 
 
Antwoord: Voor zover het bedrijven betreft waarvoor de provincie het bevoegde gezag kunnen wij 
melden dat alle bedrijven worden getoetst aan de voor hen geldende regelgeving conform het door 
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de provincie vastgestelde “beleidskader Regionaal beleidskader VTH 2019-2022 voor de door de 
OFGV uit te voeren taken”. Overigens heeft ook de gemeente Lelystad dit beleidskader vastgesteld. 
 
7. Hoe wordt deze situatie opgelost? De Partij voor de Dieren ziet tevens het grote belang voor het 

milieu en de leefomgeving van het veilig en verantwoord inzamelen en verwerken van batterijen, 
verfproducten enz. Hoe wordt dit gewaarborgd? 

 
Antwoord: De OFGV heeft een adviesvraag bij de Veiligheidsregio uitgezet om te beoordelen of de 
gevaarzetting het toelaat de bedrijfsactiviteiten voort te zetten tot er een oplossing is gevonden 
voor het probleem. Dat advies is formeel nog niet verstrekt, maar uit gesprekken is gebleken dat 
deze ruimte er is. 
 
Tegelijkertijd zijn door de gemeente met Van Peperzeel gesprekken gestart om tot een oplossing 
van het probleem te komen. Die gesprekken verlopen constructief en met een positieve 
grondhouding vanuit alle betrokken partijen. 
 
 
 
 









 
 

 
 
Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van JA21 over inzamelaar van batterijen Van 
Peperzeel in Lelystad, ingediend op 25 augustus 2021, en de antwoorden daarop van het college 
van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 7 september 2021 ( ). 
 
 
1. Is het College bekend met het artikel van 20 augustus 2021 van Omroep Flevoland met als titel 
‘Inzamelaar van batterijen Van Peperzeel moet weg’ en het artikel van 24 augustus 2021 met als titel 
‘Lelystad wil advies over risico's Van Peperzeel’ waarin wordt gesteld dat de onderneming daar 
officieel niet thuishoort, omdat de bedrijfsactiviteiten strijdig zijn met het bestemmingsplan?  
 
Antwoord: Ja, wij zijn bekend met deze artikelen. 
 
2. In deze artikelen worden een aantal feiten opgesomd waaronder: Uit stukken van de 
omgevingsdienst blijkt dat bij de oprichting in 2007 al letterlijk in de stukken staat: "Gelet op de 
gevraagde activiteiten voor de oprichtingsvergunning van 2007 en het toen geldende Bevi moet 
geconstateerd worden dat de activiteiten binnen de inrichting bij de oprichting al onder de 
werkingssfeer van het BEVI vielen." ‘ Kan het College aangeven waarom de onderneming van 2007 
tot juli 2021 niet als Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) is aangemerkt. Zo nee, waarom 
niet?  
 
Antwoord: De provincie is het bevoegde gezag voor de milieuvergunning van Van Peperzeel. De 
gemeente is het bevoegd gezag voor Pearl Paint. Bij de beantwoording van deze en de volgende 
vragen richten wij ons dan ook alleen op de situatie bij Van Peperzeel. 
 
Van Peperzeel recyclet sinds 2007 batterijen en accu’s op het bedrijven terrein Larserpoort in 
Lelystad. Van Peperzeel verwerkt o.a. lithium-ion batterijen. Met de kennis van nu is geconstateerd 
dat het bedrijf hierdoor al langer als een zogenaamd Bevi bedrijf aangemerkt had moeten worden, 
wat extra eisen met zich meebrengt voor de veiligheid van de omgeving. Bij de verstrekking van de 
vergunning in 2007 was die kennis er nog niet, en was er ook geen regelgeving over dit type batterij, 
vandaar dat het toen ook niet opgenomen is in de vergunning. In 2017 ontstond discussie over 
bedrijven die lithium-ion batterijen verwerken. Specifieke regelgeving hiervoor is nog in de maak. 
In 2019 is vooruitlopend op die regelgeving een landelijke richtlijn over het veilig toepassen van 
lithium-ion batterijen verschenen. Omdat er nu dus meer kennis is over de gevaarzetting van 
lithium-ion batterijen bij alle betrokken overheden en adviespartners, is in 2020 duidelijk 
geworden dat er sprake is van een Bevi-inrichting. Dit is door de OFGV in juli 2021 bij de milieu 
neutrale aanpassing van de vergunning ook vermeld. Daarmee is er strijdigheid met het geldende 
bestemmingsplan. In samenwerking met het bedrijf, de gemeente, OFGV en de Veiligheidsregio 
wordt gewerkt aan een oplossing voor de geconstateerde strijdigheid met het bestemmingsplan. 
 
3. Pas sinds juli 2021 is de onderneming als BEVI onderneming aangemerkt. Kan het College 
aangeven wat de lessen zijn die geleerd zijn m.b.t. dit dossier en dan met name over de 
samenwerking tussen de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en de omgevingsdienst OFGV. 
Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Er is sprake van een goede samenwerking tussen de genoemde organisaties. Zie ook de 
reactie bij voorgaande vraag. 
 
4. ‘De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad zijn verplicht om mensen in de buurt van zo'n 
bedrijf te beschermen (…) Deze zogenoemde BEVI-regels beperken de risico's als er iets mis gaat. En 
dat er iets kan gebeuren, is niet ondenkbaar, want er is al meerdere keren brand geweest bij Van 
Peperzeel. Vorig jaar bijvoorbeeld nog en in 2015 ontplofte buiten bij het bedrijf een container 
lithium-ion batterijen. Daarbij kwam veel rook vrij. Ook in 2009 was er brand.’ Kan het College 
aangeven of in de jaren van 2007 t/m 2021 de volksgezondheid van mensen in de buurt van de 
onderneming in gevaar is geweest? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: In de verstrekte vergunningen zijn voorwaarden opgenomen voor een veilige opslag van 
batterijen. Deze wijze van opslag is ook getoetst door de veiligheidsregio en in orde bevonden. Het 
bedrijf staat sinds de oprichting bekend als vooruitstrevend, constructief meedenkend en is 
koploper in de opslag van batterijen en accu’s. Het bedrijf heeft meer maatregelen getroffen om de 
veiligheid voor het bedrijf en de omgeving te waarborgen dan de milieuvergunning voorschrijft. Dat 
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heeft zich ook bewezen, hoewel er een paar keren brand is geweest bij het bedrijf heeft dit nooit 
geleid tot ernstige ontwrichting of gevaren voor de omgeving. 
 
5. ‘De gemeente Lelystad wil advies van de Veiligheidsregio Flevoland over de risico's van het bedrijf 
Van Peperzeel op bedrijventerrein Larserpoort.’ Kan het College aangeven of de provincie Flevoland 
en de Omgevingsdienst OFGV hierbij ook betrokken gaan worden? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: De provincie en de Omgevingsdienst zullen samen met de gemeente Lelystad het advies 
van de Veiligheidsregio meenemen in de verdere besluitvorming. 
 
6. Kan het College met 100% zekerheid aangeven dat er geen vergelijkbare situaties zijn in de 
provincie Flevoland waarbij ondernemingen gevestigd zijn die als BEVI zouden moeten worden 
aangemerkt maar waarbij dit niet het geval is. Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord: Voor zover wij bevoegd gezag zijn voor Flevolandse bedrijven wordt net als bij Van 
Peperzeel bij elke procedure getoetst of het BEVI van toepassing is en wordt dit meegenomen in de 
afweging bij het verlenen van vergunningen. Indien er sprake is van een verandering in wet- of 
regelgeving nadat de vergunning al is verstrekt, wordt dit meegenomen bij een actualisatie of 
aanpassing van de vergunning. Wij zullen voor de zorgvuldigheid aan de OFGV vragen om een scan 
te doen van de bedrijven onder ons bevoegd gezag (inrichtingen) die met gevaarlijke stoffen 
werken. Vergunninghouders hebben een eigen verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van de 
wet- en regelgeving te volgen.  
 
7. Kan het College aangeven waarom de leden van de Provinciale Staten Flevoland dit nieuws via 
Omroep Flevoland moeten vernemen en niet geinformeerd zijn via de reguliere communicatie 
middelen die het College tot zijn beschikking heeft? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Zoals aangegeven in bovenstaande reactie op uw vragen is er geen sprake van een 
situatie waarbij er sprake is van een uitzonderlijke situatie of gevaarzetting bij het bedrijf Van 
Peperzeel waarover de Staten geïnformeerd dienden te worden. Omdat er toch meerdere vragen 
binnenkwamen over dit dossier, heeft het college uw Staten op 26 augustus een mededeling 
gestuurd met een overzicht van de actuele situatie.  
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Van:
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 16:56
Aan:
Onderwerp: notitie van peperzeel voor gemeente en brandweer
Bijlagen: overzicht opslagplaatsen.pdf; notitie voor gemeente lelystad en de brandweer.docx

Dag  
Ik heb vandaag overleg gehad met de brandweer en de gemeente over Van Peperzeel B.V. 
De gemeente is erg geschrokken van de Bevi-inrichting status van dit bedrijf. Ze stellen dat de nieuw 
activiteit niet gaat passen.  gaat een memo voor de wethouder opstellen om deze te 
informeren. Daarvoor is input gevraagd. Ik heb mijn gegevens bijeen geharkt en in een document 
gezet. 
De gemeente wil natuurlijk weten wanneer dit bedrijf al onder het Bevi valt. Ik ben teruggegaan naar 
de oprichtingsvergunning en het toen geldende Bevi. Ik heb zo’n donkergrijs vermoeden dat het daar 
al mis is gegaan. (In die tijd was de gemeente BG over RO en Bouwen en zou ze die toets zelf ook 
gedaan moeten hebben lijkt me). 
Kan jij hier naar kijken voordat ik het naar de gemeente en de brandweer mail? 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 

 

 
 
Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 088  
M. 06  
E. @ofgv.nl 
Ma. t/m Do. 
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Van:
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 14:58
Aan:
Onderwerp: RE: notitie peperzeel voor de gemeente

Dag  
 
Wat mij betreft kun je hem zo ter info naar de gemeente sturen. Alleen geef je onder het overzicht 
met opslagplaatsen aan dat de geel gearceerde opslagen Bevi zijn, alleen is geen enkele opslag geel 
gearceerd dus daar moet je nog even naar kijken denk ik. Verder ben ik nog bezig met het preadvies 
voor de gedeputeerde, dat krijg ik deze week niet meer af dus dat wordt ergens volgende week. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

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

     

 
 

Van: @ofgv.nl>  
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 13:47 
Aan: ofgv.nl> 
Onderwerp: notitie peperzeel voor de gemeente 
 
Dag  
Ben je er al uit voor wat betreft de notitie voor de gemeente Lelystad over Van Peperzeel BV? 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
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Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 088  
M. 06  
E. @ofgv.nl 
Ma. t/m Do. 
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Van:
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 17:18
Aan:
Onderwerp: Van Peperzeel

Dag  en  
 
Ik ben vanmiddag gebeld door . Hij vroeg naar de stand van zaken en of er al 
uitsluitsel te geven is. Ik heb hem uitgelegd dat we nog op advies van de gemeente wachten met 
betrekking tot het bestemmingsplan. Omdat hij nog niet op de hoogte is gesteld en ook nog een 
aangaf dat hij deze week nog gebeld is door de wethouder (die vroeg naar de voortgang) voelde het 
niet goed om hem verder in het ongewisse te laten. Ik heb daarom toch maar uitgelegd dat gevraagd 
is of de activiteit past in het bestemmingsplan en dat we wel op een knelpunt zijn gestuit nl. dat het 
bestaande bedrijf een Bevi-inrichting is. Ik heb aangegeven dat we de beoordeling van de gemeente 
afwachten of dit past en dat ik die over een week verwacht, verder niet ingegaan op het 
bestemmingsplan zelf. Hij reageerde rustig en vond mijn uitleg helder en realiseert zich ook dat 
inzichten kunnen veranderen en wacht met spanning af. Ik had de indruk dat hij wel al het een en 
ander wist, want wees me er op dat het bedrijf 10 jaar terug niet als Bevi bedrijf is aangemerkt. Dat 
lijkt me geen algemene parate kennis.  
Kortom, hij is op de hoogte. 
 
groet, 
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Van:
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 13:10
Aan:
CC:
Onderwerp: stand van zaken Van Peperzeel BV.

Dag allen, 
Ik heb gesproken met  van gemeente Lelystad. Hij heeft gisteren overleg gehad met 2 
wethouders over Van Peperzeel. Uit dat overleg volgt dat de B&W geen medewerking wil verlenen aan 
het vergunning van de gevraagde uitbreiding verwerkingsinstallatie) voor deze vestiging, omdat 
het bestemmingsplan geen 4.2 activiteit toelaat. Dit betekent een weigering. De wethouder wil ook 
geen Bevi bedrijf op deze locatie en dus ook dat de huidige opslagen teruggebracht wordt tot onder 
Bevi. Er gaat een bestuurlijk overleg plaatsvinden. De wethouder   gaat een 
gesprek met  inplannen om hem hiervan op de hoogte te stellen. Tegelijk wil ze 
Van Peperzeel graag behouden in Lelystad en kijken naar mogelijkheden voor een dependance of 
totale bedrijfsverplaatsing. Hierover wordt naar zeggen ven  al overleg met de provincie over 
gevoerd. 
Ik heb gevraagd wanneer de OFGV een advies van de gemeente kan verwachten. Dat is nog 
afhankelijk van de route: is het ondermandaat (doorgaans gebruikelijk): dan deze week, wordt het 
een B&W besluit dan duurt dat nog een week of 3 (vakantieperiode).  geeft daar deze week nog 
uitsluitsel over.  
 
Als dat advies er is, wil ik graag overleg over hoe we de lopende procedures m.e.r.-beoordeling en 
omgevingsvergunning willen afronden.  
  
groet, 
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Van:
Verzonden: donderdag 5 november 2020 08:43
Aan:
Onderwerp: RE: vragen van portefeuille houder inzake vergunningen Van Peperzeel

Hallo , 
 
Goed om de antwoorden van  aan te vullen en waar nodig aan te passen. Wat mij betreft kan dat 
via de mail naar . Hij kan het dan met de wethouder bespreken.  
Ik zou er wel duidelijk in naar voren laten komen dat wet- en regelgeving op dit gebied is aangepast in 
de afgelopen periode. Kijk ook even goed of aanpassing van de vergunning zodat het wel voldoet wel 
reëel is, zeker in relatie tot de vergunde rechten. 
 
Willen jullie mij in de cc zetten? 
 
Groet, 
 

 
 

 

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

 

 
 

Van: @ofgv.nl>  
Verzonden: donderdag 5 november 2020 08:25 
Aan: @ofgv.nl> 
CC: @ofgv.nl> 
Onderwerp: FW: vragen van portefeuille houder inzake vergunningen Van Peperzeel 
 
Dag , 
 
Ik heb via de  een hulpvraag ontvangen om antwoord te geven op een aantal vragen 
van zijn wethouder omtrent Van Peperzeel. 
Erik heeft dat uitgewerkt en vaagt of wij daar naar kunnen kijken. 
Dat lijkt me een redelijke vraag. 
Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen de wethouder en . Daarin 
zijn weer de nodige verwijten geuit door van Peperzeel. 
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m.b.t. de al dan niet indeling in het Bevi van opslag van 500 ton defecte ongesorteerde batterijen die 
 bevatten. Heb ik inmiddels een vraag aan Infomil voorgelegd, omdat de brandweer mondeling 

aangegeven heeft dat we uit moeten gaan van de zwaarste klasse (oftewel het geheel beoordelen alsof 
het  is). 
 
groet, 
 

 
 

Van: @Lelystad.nl>  
Verzonden: woensdag 4 november 2020 15:53 
Aan: @ofgv.nl>; @Lelystad.nl> 
CC: @Lelystad.nl>; @lelystad.nl> 
Onderwerp: vragen van portefeuille houder inzake vergunningen Van Peperzeel 
 
Hoi , 
  
Zoals vanmorgen telefonisch met jullie besproken onderstaande vragen van de wethouder inzake Van Peperzeel. Ik 
heb een concept beantwoording toegevoegd.  
Graag jullie reactie cq. toevoegingen. 
  
- Wat mag wel en niet op zijn locatie? 

Antwoord is tweeledig: 
  
Wat mogelijk is op grond van vergunde rechten (onherroepelijke vergunningen) 
Er zijn door de jaren heen 11 vergunningen verleend en onherroepelijk voor de activiteit milieu en waarvan er 
twee met activiteit bouwen. Dit zijn vergunde rechten. De werkzaamheden benoemd in deze vergunningen 
mogen rechtmatig worden uitgevoerd. Het is wenselijk om revisievergunning de vergunningen te actualiseren. 
  
Wat mogelijk is op grond van het bestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan laat bedrijven toe tot en met maximaal categorie 4.1. Daarbij mag er geen sprake zijn van 
bedrijven ‘Bevi’ activiteiten. De in behandeling zijnde aanvraag uit december 2019 m.b.t. het recyclen van accu’s 
van elektrische auto’s ( SBI code 3832) is niet te vergunnen omdat deze activiteit een 4.2 categorie betreft. Bij 
opslag van lithium-ionbatterijen in hoeveelheden van meer dan 10.000 kg in een opslagvoorziening is het Bevi 
van toepassing. 
  
De uitbreiding met de verwerkingsinstallatie past niet onder de definities van het Bevi. Een dergelijke 
installatie is innovatief en loopt voor de wetgeving. Voor de opslag van is een Publicatie Gevaarlijke 
Stoffen in ontwikkeling (PGS 37), deze is nog niet vastgesteld.  
  

- Hoe heeft hij ooit een vergunning gekregen?  Wat is geldend met deze vergunning? 
De inrichting moet op grond van de bestaande vergunningen al beschouwd worden als een Bevi-inrichting. In de 
overwegingen van de vergunningen wordt dat echter niet onderkent. Zowel bij de oprichting als de veranderingen 
wordt in de aanvraag gesteld dat het Bevi niet van toepassing is. Met eerste Bevi van 2004 stelt al dat op een 
opslagplaats voor de opslag van meer dan 10.000 kg gevaarlijke afvalstoffen het Bevi van toepassing is. 
  

- Hoe krijgen we de juiste vergunning rond op deze locatie? 
Door in overleg met bevoegd gezag (Provincie) en gemeente onderzoeken naar (gedeeltelijke) verplaatsing van 
bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld  naar industrie terrein Flevokust). Een aanvraag revisie vergunning milieu in te 
dienen, de opslagen met  accu’s onder de 10 ton te houden, De ongesorteerde aantallen van 400 ton cq. 
500 ton aan te passen. 

  
- Waar kan hij de uitleg vinden bij BEVI? 

Op de website van Infomil https://www.infomil.nl 
  

- Wat is mogelijk op Flevokust Haven 
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Op Flevokust zijn mogelijkheden voor bedrijven met SBI code 3832 milieucategorie 4.2. waarbij Bevi bedrijven 
mogelijk zijn waarbij de 10-6 contouren dan wel binnen de inrichten moeten blijven. 
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Van:
Verzonden: woensdag 10 maart 2021 13:17
Aan:
Onderwerp: Zienswijze Van Peperzeel

Dag , 
 
Ik heb  van gemeente Lelystad gesproken over de lopende vergunningprocedure van 
Van Peperzeel. De gemeente Lelystad gaat een zienswijze indienen over de passage m.b.t. van 
toepassing zijn van het Bevi, omdat dit nu voor het eerst in een besluit wordt genoemd.   
De zienswijze volgt komende week. 
 
Groet  
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Van:
Verzonden: maandag 12 april 2021 10:41
Aan:
Onderwerp: RE: advies gevraagd  en FW: reactie op ingebrachte zienswijzen 

veranderingsvergunning aanvraag Van Peperzeel

Ja zienswijze. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 

 

 
 
Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 088  
M. 06  
E. @ofgv.nl 
Ma. t/m Do. 

     

 
 

Van: @ofgv.nl>  
Verzonden: maandag 12 april 2021 10:40 
Aan: @ofgv.nl> 
Onderwerp: RE: advies gevraagd en FW: reactie op ingebrachte zienswijzen veranderingsvergunning aanvraag Van 
Peperzeel 
 
Dag   
 
Volgens mij bedoel je zienswijze ipv bezwaar, klopt dat. Ik zag inderdaad dat je een taak voor me hebt 
aangemaakt. Ik ga er deze week mee aan de slag. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 06-  
E. @ofgv.nl  
W. www.ofgv.nl   

     

 
 

Van: @ofgv.nl>  
Verzonden: maandag 12 april 2021 10:31 
Aan: @ofgv.nl> 
Onderwerp: advies gevraagd en FW: reactie op ingebrachte zienswijzen veranderingsvergunning aanvraag Van 
Peperzeel 
 
Dag , 
De gemeente Lelystad heeft bezwaar ingediend n.a.v. het ontwerpbesluit van Peperzeel. 
De bezwaren zijn juridisch van aard.  
Daarom zou ik je willen vragen om daar een advies en tekst voor wil opstellen om op te nemen in de 
vergunning.  
Ik heb daarvoor een taak aangemaakt in de zaak Z2020-015056. 
 
 
Groet  
 

Van: @Lelystad.nl>  
Verzonden: vrijdag 9 april 2021 15:43 
Aan: @ofgv.nl> 
Onderwerp: reactie op ingebrachte zienswijzen veranderingsvergunning aanvraag Van Peperzeel 
 
Beste  
 
Graag verneem ik de reactie van de Provincie / ofgv inzake onze ingebrachte zienswijze van 18 maart 2021. 
 
Met name onderstaande advies: 
 
Gelet op het voorgaande, adviseren wij u om: 
1. Het bedrijf Van Peperzeel te wijzen op het veiligheidsrisico door de aanwezigheid van de  

Bevi-inrichting op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad; 
2. Het nemen van maatregelen om het veiligheidsrisico in te perken; 
3. Advies te vragen aan de Veiligheidsregio omtrent het toestaan van een tijdelijke  

voortzetting van de bedrijfsvoering op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad; 
4. Bij een positief advies een termijn te verbinden aan de te verlenen  

veranderingsvergunning, gerelateerd aan de termijn dat het bedrijf Van Peperzeel zich  
inspant om zich te verplaatsen naar een andere locatie; 

5. Het bedrijf er op te wijzen dat na de onder punt 4 gestelde termijn de bestaande  
milieuvergunningen kunnen worden ingetrokken vanwege het risico en de ontoelaatbare  
gevolgen voor het milieu. 
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Van:
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 15:28
Aan:
Onderwerp: RE: situatie Van Peperzeel - James Wattlaan

Klopt, 
Heb ik kort gesloten met  
 
Doel QRA is om de huidige situatie door te rekenen voor de risicokaart. 
 
Eer dat een revisievergunning is vastgesteld, zijn we minstens een half jaar verder. 
Uiteraard moet Peperzeel bv een QRA voor de gewenste situatie opstellen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 

 
 
Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 088  
M. 06  
E. @ofgv.nl 
Ma. t/m Do. 

     

 
 

Van: @ofgv.nl>  
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 14:04 
Aan: @ofgv.nl>; @ofgv.nl>;  

@BrandweerFlevoland.nl> 
Onderwerp: RE: situatie Van Peperzeel - James Wattlaan 
 
Beste allen, 
 
Volgens mij was het de bedoeling om richting de provincie te adviseren zelf een QRA op te stellen om 
de bestaande situatie vast te leggen. Dit moest nog wel met de provincie (via de accounthouder) 
worden kortgesloten ivm de financiering. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 06-  
E. @ofgv.nl  
W. www.ofgv.nl   

     

 
 

Van: @ofgv.nl>  
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 12:20 
Aan: @ofgv.nl>; @BrandweerFlevoland.nl>; 

@ofgv.nl> 
Onderwerp: RE: situatie Van Peperzeel - James Wattlaan 
 
Hallo  
 
Ik heb contact gelegd met een aantal adviesbureaus om een offerte voor een QRA voor de vergunde situatie op te 
stellen. Moet dat nog doorgaan, of gaan we verder met wat  heeft aangeleverd? Ik ben even het spoor wat 
bijster. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
Werkdagen ma, di, wo, do 
  

 
 
Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 06-  
E. @ofgv.nl 
W. ofgv.nl  
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Van: @ofgv.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 11:01 
Aan: @BrandweerFlevoland.nl>; @ofgv.nl>;  

@ofgv.nl> 
Onderwerp: FW: situatie Van Peperzeel - James Wattlaan 
 
Hallo, 
Nieuwe ontwikkelingen over Van Peperzeel BV. De gemeente lijkt om te zijn en wil opeens volledig 
meewerken. 
Aan de gemeente is gevraagd om ons een afschrift te sturen van de brief naar Van Peperzeel.  
Van Peperzeel wil graag blijven zitten op Larserpoort en gaat  opdracht geven om aan te tonen 
dat de accu recyclinginstallatie past binnen het bestemmingsplan. 
Een revisievergunning blijft noodzakelijk voor de veranderingen/uitbreidingen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 

 

 
 
Botter 14-15 
Postbus 2341 
8203 AH Lelystad 
T. 088  
M. 06  
E. @ofgv.nl 
Ma. t/m Do. 

     

 
 

Van:   
Verzonden: maandag 18 oktober 2021 13:31 
Aan: @ofgv.nl> 
CC: ;  
Onderwerp: situatie Van Peperzeel - James Wattlaan 
 
Geachte heer  
 
Vorige week een uitvoerig gesprek gehad met  (aan de telefoon) van de gemeente Lelystad. 
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Hij gaf hierin aan dat Van Peperzeel volledig overgangsrecht heeft en dus aan de James Wattlaan gevestigd kan 
blijven (met alle reeds vergunde activiteiten). Ik moet de brief nog wel ontvangen, maar dit terzijde. 
 
Op dit moment worden de 4 containers (voor Lithium opslag) op het buitenterrein gedoogd t/m 31 december van 
dit jaar.  
Ik zou dit graag definitief maken daar er voorlopig geen wijzigingen aan zitten te komen die zouden duiden op een 
verlichting van het probleem rondom afvoer van deze batterijen naar de diverse recyclers in Europa. Enerzijds blijft 
Covid 19 ons achtervolgen hierin en anderzijds lopen de volumes beschikbaar voor recycling op waardoor we de 4 
extra containers gewoon dagelijks nodig zullen blijven houden.  
 
Ook zou ik graag opnieuw de discussie opstarten met de veiligheidsregio/brandweer Flevoland/OFGV omtrent 
compartimentering in de nieuwe hal. We hebben het hier al eens over gehad maar toen waren veel zaken rondom 
onze vergunning niet helemaal duidelijk. Ik begrijp dat een bouwvergunning vereist o.a. en dat we dan en revisie 
vergunning traject ingaan. Het betreft natuurlijk wel een milieu neutrale wijziging waardoor de opslag alleen maar 
veiliger wordt. Volgens mij is dit ook in de QRA van  groep meegenomen.  
 
Tenslotte wil ik graag onderzoeken of we binnen cat. 4.1 kunnen blijven met onze speciale “koffiemolen” voor  
batterij recycling. We hebben dit traject vorig jaar in moeten trekken maar willen dit opnieuw onderzoeken nu onze 
status op Larserpoort duidelijk is.  
 
Ik wil dit alles zo snel mogelijk in gang zetten, voor de opslag containers is dit zeker van belang daar de 
gedoogsituatie per 31 december afloopt.  
 
Graag kom ik dan ook op korte termijn met jou/jullie in gesprek.  (heb ook geprobeerd te bellen zojuist op je mobiel) 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 
 

       
Van Peperzeel   
James Wattlaan 6, 8218 MB  Lelystad 
T.  +31 (0)320  
F.  +31 (0)320  
M. +31 (0)6  
KvK  

Volg ons op:     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.  
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te  
informeren door het bericht te retourneren. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

 

 
College van Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Mevrouw C. Smelik 
Postbus 55 

8200 AB  LELYSTAD 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
29-10-2020 - Z2020-013036/D2020-242683 

   
   
Onderwerp 

Preadvies n.a.v. vergunningaanvraag Van Peperzeel uitbreiding 2019, James Wattlaan 6 in 
Lelystad 

 

Geacht college, Geachte mevrouw Smelik, 

 
In 2019 heb ik van het bedrijf Van Peperzeel B.V. een m.e.r. aanmeldnotitie en een 

aanvraag omgevingsvergunning (milieu) ontvangen. Van Peperzeel B.V. is een bedrijf dat 

diverse soorten afgeschreven batterijen, waaronder lithium-ion batterijen opslaat en 
sorteert. Het bedrijf vraagt nu een wijziging van haar vergunning aan om in de 

bedrijfshal een installatie te kunnen plaatsen en in gebruik te nemen voor het shredderen 

en scheiden in verschillende restproducten van lithium-ion batterijen om deze klaar te 
maken voor recycling. Op deze manier levert het bedrijf een bijdrage aan de circulaire 

economie in Nederland. Van Peperzeel B.V. is gelegen op het bedrijventerrein Larserpoort 
aan de James Wattlaan 6 in Lelystad. 

 

Tijdens de behandeling van de m.e.r. aanmeldnotitie en de aanvraag is duidelijk 
geworden dat de aangevraagde activiteiten in beginsel niet zijn toegestaan op grond van 

het bestemmingsplan (Bestemmingsplan Lelystad – Larserknoop). Dat betekent dat ik op 
dit moment niet positief kan besluiten op de aanvraag zoals die voorligt. In deze brief 

adviseer ik u over de mogelijke vervolgstappen in deze zaak.  

 
Advies 

Wanneer de vergunningprocedure wordt voortgezet betekent dit dat er een langdurige en 

complexe procedure moet worden gevolgd om de gewenste uitbreiding in te passen in 
het bestemmingsplan. De uitkomst van deze procedure is onzeker en hangt in grote 

mate af van de bereidheid van het college van burgemeester en wethouders van Lelystad 
om hieraan mee te werken. Ik adviseer om hierover in een vroeg stadium met alle 

partijen in overleg te treden. Ook adviseer ik u te overwegen welke mogelijkheden er zijn 

om het bedrijf op een andere, geschiktere, locatie voort te zetten en uit te breiden.  
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Toelichting 

 

Externe veiligheid 
De huidige activiteiten van Van Peperzeel B.V. vallen onder het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (hierna: Bevi). De hoeveelheid en combinatie van gevaarlijke (afval)stoffen 
die worden opgeslagen komen boven de grenswaarden van het Bevi uit. Dit is in de 

oprichtingsvergunning en de daarna verleende veranderingsvergunningen niet als 

zodanig meegenomen. Dit heeft onder andere te maken met de veranderde inzichten ten 
aanzien van de risico’s van de opslag en verwerking van lithium-ion batterijen. Het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 1 juli 2020 een circulaire 

vastgesteld over risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. In bijlage 3.5 bij deze 
circulaire staat:  

 
“Het Bevi is van toepassing op de opslag van lithium-ion energiedragers als per 

opslagvoorziening meer dan 10.000 kg verpakte brandbare gevaarlijke stoffen, met 

onder meer fluorhoudende verbindingen worden opgeslagen. Dit op grond van artikel 2, 
eerste lid, onder f van het Bevi. De als brandgevaarlijk te beschouwen verpakte lithium-

ionenergiedragers zijn fluorhoudend en er geldt daarmee een vergunningplicht.” 
 

In de bedrijfshal van Van Peperzeel B.V. wordt meer dan 10.000 kg verpakte lithium-ion 

batterijen opgeslagen. Daarnaast wordt een grote hoeveelheid (max 500.000 kg.) 
ongesorteerde batterijen opgeslagen met daartussen ook lithium-ion batterijen. Deze 

opslag moet in het kader van de externe veiligheid worden gewogen naar meest 

risicovolle categorie, dit zijn de lithium-ion batterijen.  
 

Dit neemt overigens niet weg dat de huidige activiteiten, in ieder geval voor het aspect 
milieu, op basis van de geldende vergunning toegestaan zijn. Dit betekent wel dat voor 

toekomstige vergunningverlening voor zowel milieu als ruimtelijke ordening het bedrijf 

moet worden beoordeeld als bedrijf waarop het Bevi van toepassing is.   
 

Bestemmingsplan 
Het bedrijf Van Peperzeel B.V. ligt in het plangebied van het bestemmingsplan Lelystad-

Larserknoop. De locatie waar het bedrijf ligt is bestemd voor bedrijven tot categorie 4.1. 

Risicobedrijven, bedrijven die vallen onder het Bevi zijn daarvan expliciet uitgezonderd. 
Voor de bestaande bedrijfsactiviteiten geldt dat deze al plaatsvonden voor de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan in 2010 waardoor deze op grond van het 
overgangsrecht mogen worden voortgezet. Het is echter niet toegestaan deze activiteiten 

te veranderen (tenzij de gevaarzetting daardoor afneemt). Daarnaast zou het bedrijf met 

de aangevraagde activiteit gaan vallen onder een zwaardere bedrijfscategorie, 4.2. De 
aangevraagde activiteit is daarmee niet toegestaan binnen het geldende 

bestemmingsplan. 

 
Afwijken van het bestemmingsplan    

De gemeente Lelystad kan met een omgevingsvergunning afwijken van het 
bestemmingsplan. Omdat het bestemmingsplan zelf geen ruimte biedt om de door Van 

Peperzeel B.V. aangevraagde activiteit toe te staan geldt hiervoor de uitgebreide 

(buitenplanse) procedure. Daarbij moet een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing 
worden opgesteld waarin externe veiligheid een belangrijk onderdeel van het 

afwegingskader vormt. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de cumulatie met, en 
invloed op, andere (bestemde) activiteiten. Daarbij kan bijvoorbeeld aan de volgende 

voorbeelden worden gedacht:    
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P909                                                                 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P909 

Deze instructie is van toepassing op de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en 3481 die ter vernietiging of recycling worden 

vervoerd, al dan niet samen verpakt met niet-lithium-batter jen. 

(1) Cellen en batterijen moeten in overeenstemming met het volgende worden verpakt: 

a) De volgende verpakkingen zijn toegestaan, onder voorwaarde dat aan de algemene voorschriften van 4.1.1 en 4.1.3 

is voldaan: 

Vaten (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Kisten of dozen (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); en 

Jerrycans (3A2, 3B2, 3H2). 

b) Verpakkingen moeten voldoen aan het prestatieniveau voor verpakkingsgroep II. 

c) Metalen verpakkingen moeten worden voorzien van een elektrisch niet-geleidend bekledingsmateriaal (bv. kunststof) 

dat sterk genoeg is voor het beoogde gebruik. 

(2) Lithium-ion-cellen met een energie-inhoud in watt-uur van ten hoogste 20 Wh, lithium-ion-batter jen met een energie-

inhoud in watt-uur van ten hoogste 100 Wh, metallisch lithium bevattende cellen met een lithiumgehalte van ten hoogste 

1 g en metallisch lithium bevattende batterijen met een totaal lithiumgehalte van ten hoogste 2 g mogen echter worden 

verpakt in overeenstemming met het volgende: 

a) In een stevige buitenverpakking tot een bruto massa van maximaal 30 kg die voldoet aan de algemene voorschriften 

van 4.1.1, met uitzondering van 4.1.1.3 en 4.1.3. 

b) Metalen verpakkingen moeten zijn voorzien van een elektrisch niet-geleidend bekledingsmateriaal (bv. kunststof) dat 

sterk genoeg is voor het beoogde gebruik. 

(3) Voor cellen of batter jen die zich in apparatuur bevinden mogen stevige buitenverpakkingen worden gebruikt van een 

geschikt materiaal en van afdoende sterkte en ontwerp in relatie tot de verpakkingsinhoud en het beoogde gebruik ervan. 

Verpakkingen hoeven niet te voldoen aan de vereisten van 4.1.1.3. Apparatuur mag ook onverpakt of op pallets ten 

vervoer worden aangeboden als de cellen of batterijen een gel jkwaardige bescherming wordt geboden door de 

apparatuur waarin deze zich bevinden. 

(4) Daarnaast mogen voor cellen of batterijen met een bruto massa van 12 kg of meer in een stevige, schokbestendige 

uitwendige omhulling stevige buitenverpakkingen worden gebruikt, vervaardigd van een geschikt materiaal en van 

afdoende sterkte en ontwerp in relatie tot de verpakkingsinhoud en het beoogde gebruik ervan. Verpakkingen hoeven niet 

te voldoen aan de vereisten van 4.1.1.3. 

Aanvullende voorschriften: 

1. Cellen en batterijen moeten op een zodanige wijze worden ontworpen of verpakt dat kortsluiting en gevaarlijke 

warmteontw kkeling voorkomen worden. 

2. De bescherming tegen kortsluiting en gevaarlijke warmteontwikkeling bestaat onder meer uit: 

– afzonderl jke bescherming van de polen van de accumulatoren, 

– binnenverpakking om contact tussen cellen en batterijen te voorkomen, 

– batterijen met verzonken polen ter bescherming tegen kortsluiting, of 

– het gebruik van elektrisch niet-geleidend en onbrandbaar opvulmateriaal om de lege ruimte tussen de cellen of 

batter jen in de verpakking op te vullen. 

3. Cellen en batterijen moeten binnen de buitenverpakking worden vastgezet (bv. Met behulp van elektrisch niet-geleidend 

en onbrandbaar opvulmateriaal of een volledig afgesloten kunststof zak) om buitensporige bewegingen tijdens het 

vervoer te voorkomen. 
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668 Verwarmde stoffen voor het aanbrengen van wegmarkeringen zijn niet onderworpen aan de 

voorschriften van het ADR, mits aan de volgende eisen is voldaan: 
a) Ze voldoen niet aan de criteria van enige andere klasse dan klasse 9; 

b) De temperatuur van het buitenoppervlak van de verwarmingsketel wordt niet hoger dan 70 °C; 

c) De verwarmingsketel is op zodanige wijze gesloten dat verlies van product wordt voorkomen 
tijdens het vervoer; 

d) De verwarmingsketel heeft een maximale inhoud van 3.000 l. 

669 Een aanhangwagen voorzien van uitrustingsstukken, aangedreven door een vloeibare of 
gasvormige brandstof of een opslag- en productiesysteem voor elektrische energie, bestemd voor 
gebruik tijdens het vervoer en in werking gesteld door deze aanhangwagen als onderdeel van een 
transporteenheid, moet ingedeeld worden onder de UN-nummers 3166 of 3171 en onderworpen 
zijn aan dezelfde voorwaarden zoals vastgelegd voor deze UN-nummers bij vervoer als lading op 
een voertuig, mits de inhoud van de reservoirs die vloeibare brandstof bevatten ten hoogste 
500 liter bedraagt. 

670 a) In apparatuur van huishoudens geplaatste lithiumcellen en -batterijen die zijn ingezameld en 
aangeboden ten vervoer voor depollutie, ontmanteling, recycling of verwijdering, zijn niet 
onderworpen aan de andere bepalingen van het ADR, met inbegrip van bijzondere bepaling 376 
en 2.2.9.1.7, wanneer: 

i) ze niet de hoofdvoedingsbron vormen voor het functioneren van de apparatuur waarin ze 
zich bevinden; 

ii) de apparatuur waarin ze zich bevinden, geen andere lithiumcel of -batterij bevat die als 
hoofdvoedingsbron wordt gebruikt; en 

iii) ze door de apparatuur waarin ze zich bevinden, worden beschermd. 

Voorbeelden van cellen en batterijen die onder deze paragraaf vallen, zijn knoopcellen die 
worden gebruikt voor de integriteit van de gegevens in huishoudelijke apparatuur (bijv. 
koelkasten, wasmachines, vaatwassers) of in andere elektrische of elektronische apparaten; 

b) Lithiumcellen en -batterijen in apparaten van particuliere huishoudens die niet aan de 
bepalingen onder a) voldoen, en die zijn ingezameld en aangeboden ten vervoer voor 
depollutie, ontmanteling, recycling of verwijdering, zijn tot aan de inrichting voor 
tussenverwerking niet onderworpen aan de andere bepalingen van het ADR, met inbegrip van 
bijzondere bepaling 376 en 2.2.9.1.7, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

i) de apparatuur is verpakt volgens verpakkingsinstructie P 909 van 4.1.4.1, uitgezonderd 
de aanvullende voorschriften 1 en 2, of is verpakt in een stevige buitenverpakking, bijv. 
speciaal ontworpen inzamelrecipiënten, die aan de volgende voorschriften voldoet: 

– de verpakkingen zijn van geschikt materiaal vervaardigd en van voldoende sterkte 
en ontwerp in relatie tot de inhoud van de verpakking en het gebruik waarvoor deze 
bestemd is. De verpakkingen hoeven niet te voldoen aan de voorschriften van 
4.1.1.3; 

– er moeten passende maatregelen worden getroffen om bij het vullen en 
behandelen van de verpakking schade aan de apparatuur te minimaliseren, 
bijvoorbeeld door gebruik van rubbermatten; en 

– de verpakkingen moeten op zodanige wijze zijn vervaardigd en gesloten, bijv. door 
middel van deksels, stevige binnenzakken, transporthoezen, dat elk verlies van de 
inhoud tijdens het vervoer is uitgesloten. Vulopeningen moeten zodanig zijn 
vervaardigd dat verlies van de inhoud wordt voorkomen; 

ii) er bestaat een kwaliteitsborgingsysteem om te waarborgen dat de totale 
hoeveelheid lithiumcellen en -batterijen per transporteenheid 333 kg niet 
overschrijdt; 

  Opmerking: De totale hoeveelheid lithiumcellen of -batterijen in de apparatuur van 
particuliere huishoudens mag worden vastgesteld door middel van een in het 
kwaliteitsborgingsysteem opgenomen statistische methode. Op verzoek wordt een 
kopie van de kwaliteitsborginggegevens aan de bevoegde autoriteiten verstrekt. 
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iii) Colli worden voorzien van het kenmerk "LITHIUMBATTERIJEN TER VERWIJDERING" 
of "LITHIUMBATTERIJEN TER RECYCLING" naar gelang van toepassing. Indien 
apparatuur met daarin lithiumcellen of -batterijen onverpakt wordt vervoerd of op pallets 
overeenkomstig verpakkingsinstructie P 909 (3) van 4.1.4.1, kan dit kenmerk ook op het 
uitwendig oppervlak van de wagens of grote containers worden aangebracht). 

  Opmerking: Onder “apparatuur van particuliere huishoudens” verstaat men 
apparatuur die afkomstig is van particuliere huishoudens en van commerciële, 
industriële, institutionele en andere bronnen en die naar aard en hoeveelheid met 
die van particuliere huishoudens vergelijkbaar is. Apparatuur die waarschijnlijk door 
zowel particuliere huishoudens als gebruikers anders dan particuliere huishoudens 
wordt gebruikt, wordt in ieder geval als apparatuur van particuliere huishoudens 
beschouwd. 

671 Voor de toepassing van de vrijstelling in verband met hoeveelheden die per transporteenheid 
worden vervoerd (zie 1.1.3.6), wordt de vervoerscategorie vastgesteld aan de hand van de 
verpakkingsgroep (zie paragraaf 3 van bijzondere bepaling 251): 

– vervoerscategorie 3 voor sets die in verpakkingsgroep III zijn ingedeeld; 

– vervoerscategorie 2 voor sets die in verpakkingsgroep II zijn ingedeeld; 

 – vervoerscategorie 1 voor sets die in verpakkingsgroep I zijn ingedeeld. 

672 Machines en apparaten die onder deze positie en overeenkomstig bijzondere bepaling 301 worden 
vervoerd, zijn aan geen enkele andere bepaling van het ADR onderworpen, mits zij worden: 

– verpakt in een stevige buitenverpakking vervaardigd van geschikt materiaal en van voldoende 
sterkte en ontwerp in relatie tot de inhoud van de verpakking en het doel waarvoor deze 
bestemd is, en voldoen aan de toepasselijke voorschriften van 4.1.1.1; of 

 – vervoerd zonder buitenverpakking wanneer de machines of apparaten op zodanige wijze zijn 
ontworpen en vervaardigd, dat de houders van gevaarlijke goederen voldoende worden 
beschermd. 

673 (Gereserveerd) 

674 Deze bijzondere bepaling is van toepassing op periodiek onderzoek en beproeving van omspoten 
flessen als bedoeld in 1.2.1. 

 Omspoten flessen waarop 6.2.3.5.3.1 van toepassing is, moeten worden onderworpen aan 
periodieke onderzoeken en beproevingen volgens 6.2.1.6.1, die op basis van de volgende 
alternatieve methode zijn aangepast: 

– vervanging van de in 6.2.1.6.1 d) vereiste beproeving door alternatieve destructieve 
beproevingen; 

– uitvoering van specifieke aanvullende destructieve beproevingen die samenhangen met de 
eigenschappen van omspoten flessen. 

De procedures en voorschriften voor deze alternatieve methode worden hieronder beschreven. 

Alternatieve methode: 

a) Algemeen 

 De volgende voorschriften zijn van toepassing op in serie gefabriceerde omspoten flessen die 
gebaseerd zijn op gelaste stalen flessen overeenkomstig EN 1442:2017, EN 14140:2014 + 
AC:2015 of bijlage I, delen 1 tot en met 3 bij Richtlijn 84/527/EEG van de Raad. Het ontwerp 
van de omspuiting moet infiltratie van water tot aan de stalen binnenfles voorkomen. De 
omvorming van de stalen fles in een omspoten fles moet gebeuren volgens de voorschriften in 
EN 1442:2017 en EN 14140:2014 + AC:2015. 

 Omspoten flessen moeten worden uitgerust met zelfsluitende kleppen. 

b) Basispopulatie 

 Een basispopulatie van omspoten flessen wordt gedefinieerd als de flessenproductie van 
slechts één omspuitingsbedrijf waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe binnenflessen die 
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aanvraag.
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Van:   

Verzonden: woensdag 25 november 2020 14:46 
Aan:  

Onderwerp: aanvraag Van Peperzeel BV 

 
Geachte heer  
 
De milieuneutrale aanvraag voor van Peperzeel BV is ingediend via het OLO. Bij de vraag “waarom de 
verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige 
gevolgen voor het milieu” staat per abuis vermeld dat het eea vergund is. Het juiste antwoord is 
echter dat de beide (nieuwe) euralcodes geen belasting voor bodem, water of lucht met zich 
meebrengen omdat er geen bewerking aan plaatsvindt, louter betreft het inzameling en afvoer. 
Bovendien blijft er netto (vergunde euralcodes minus in te trekken euralcodes) minder aan 
afvallstoffen over dat ingezameld kan worden door van Peperzeel. 
 
Omdat er geen wijziging in het OLO aangebracht kan worden verzoek ik u deze e-mail  aan de 
aanvraag toe te voegen. Ik zal deze e-mail tevens als bijlage aan de aanvraag toevoegen. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: nieuwe lijst met vergunde euralcodes

Datum: donderdag 10 december 2020 11:57:49

Bijlagen: image001.png
image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
image006.png
20201125 Vergunde eural-codes VP.docx

Goedemorgen 
 
Hierbij nogmaals (volgens mij) de euralcodes die we graag willen met de hoeveelheden.

 zou deze gemaild moeten hebben.
 
Ik hoop dat het zo goed is.
 
Zie ook de tekst onder deze eerste mail graag.
 
Dank voor je bericht natuurlijk en een fijne dag.
 
Met vriendelijke groet / Kind regards,

 

      
Van Peperzeel 
James Wattlaan 6, 8218 MB  Lelystad
T.  +31 (0)320 
F.  +31 (0)320 
M. +31 (0)6 
KvK 
Volg ons op:    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Van:  
Verzonden: woensdag 25 november 2020 12:50
Aan:  
CC:  
Onderwerp: nieuwe lijst met vergunde euralcodes
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: hoeveelheden en euralcodes

Datum: dinsdag 15 december 2020 18:18:26

Bijlagen: image006.png
image007.png
image008.png
image009.png
image010.png
image011.png
image012.jpg
image013.jpg
image014.jpg
image015.jpg
image016.jpg
tabel capaciteiten en Euralcodes.aangepast.docx

Geachte heer , beste 
 
Hartelijk dank voor uw op- en aanmerkingen. Ik ben u dankbaar voor uw oplettendheid.
De 2 euralcodes in rood houden wij graag vergund omdat dit naar 1 van onze
verwerkers/recyclers in het buitenland verplicht is te gebruiken.
Ik heb ook de ? vervangen voor reële getallen.
 
Ik zal ervoor zorgdragen dat deze lijst op de juiste wijze in ons systeem verwerkt wordt.
 
Een hele fijne avond.
 
Kunnen wij morgen misschien bellen over de “nieuwe” hal en de opslag daarin? We hebben
elkaar daarvoor gezien deze zomer op onze locatie. (samen met de brandweer heren  en

)
 
Met vriendelijke groet / Kind regards,

 

      
Van Peperzeel 
James Wattlaan 6, 8218 MB  Lelystad
T.  +31 (0)320 
F.  +31 (0)320 
M. +31 (0)6 
KvK 
Volg ons op:    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren.
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Soldeer    

 

   

Zink   
  

 
 

    

Elektronische 
apparaten 

    

  
 
 

   

Overige 
afvalstoffen 

 
 

   

Totaal  1.978,5   

 

1 zink-bruinsteen, alkaline-, kwikoxide-, zilveroxide-batterijen, knoopcellen 

ongesorteerd, nikkel-cadmium batterijen., batterijen gemengd (zonder 

knoopcellen), batterijen gemengd (incl. knoopcellen), nikkelmetaalhydride-, 

lithiumbatterijen, batterijen/accu’s, n.e.g. 

artikel 10.1.c
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Aanvrager: 

Van Peperzeel B.V. 

 

Locatie:  

James Wattlaan 6  

8218 MB Lelystad 

 

Onderwerp:  

Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevings-

vergunning onderdeel milieu 

 

Datum aanvraag:   

25 november 2020 

 

OLO nummer:   

5626867 

 

Kenmerk OFGV:  

Z2020-015056 
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Aanvraag 

Op 25 november 2020 is via het Omgevingsloket Online een aanvraag ingediend door 

Van Peperzeel B.V. voor het wijzigen van de lijst met te accepteren Euralcodes. De aan-

vraag heeft betrekking op het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd 

worden. Bij de bedoelde Euralcodes betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer ge-

accepteerd worden. Toe te voegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein 

Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Per 

saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen. 

De aanvraag is ingediend als milieuneutrale verandering, als bedoeld in artikel 3.10 lid 3 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ambtshalve een aantal reparaties in de 

vergunningsituatie door te voeren. Het gaat hierbij om definities en voorschriften die per 

abuis niet zijn ingetrokken waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De vergunning wordt te-

vens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbe-

heerplan 3.  

 

Ontwerpbesluit 

Gelet op artikel 2.1 lid 1 onder e besluit ik: 

1) aan van Peperzeel B.V. gevestigd aan de James Wattlaan 6 te Lelystad de ge-

vraagde vergunning te verlenen voor het wijzigen van de lijst met te accepteren 

afvalstoffen en opgeslagen hoeveelheden afvalstoffen. 

2) de volgende vergunningvoorschriften in te trekken: 

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:  

hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel, paragraaf 3.1 geluidnormering, 

voorschriften 3.1.1, 3,1,2, 3.1.3, 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 12.3.2 en 12.3.3,  de 

bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het ver-

werkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monstername, analyse en algemene 

eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organi-

satie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007. 

 

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: voorschrift 5.3.2 

Van de vergunning van 29 april 2015: voorschrift 4.1.1; 

 

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778:  voorschrift  

5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes. 

3) aan de vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage 

Voorschriften, die bij dit besluit is gevoegd.  

4) dat uitsluitend de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de 

vergunning: 

- Het aanvraagformulier; 

- niet technische samenvatting definitief.pdf 
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Dit document is nog geen definitief besluit en is daarom niet ondertekend 

 

 

 

Datum: 08-02-2021 
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Procedurele informatie 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf  

3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). 

 

Afschriften 

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan: 

• de aanvraagster van de vergunning, zijnde Van Peperzeel B.V. 

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

• Inspectie leefomgeving en transport. 

 

  

Zienswijzen 

Het ontwerpbesluit en de aanvraag met bijbehorende stukken liggen zes weken ter in-

zage. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen 

op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verzonden aan: 

 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Postbus 2341 

8202 AH Lelystad 

 

De zienswijze moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en 

een omschrijving van het ontwerpbesluit. Ook moet een motivatie worden gegeven 

waarom een zienswijze wordt ingediend. 

 

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan via het secretariaat van de OFGV (te-

lefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak worden gemaakt. 

 

Tegen het definitieve besluit kan alleen beroep worden ingediend door belanghebbenden 

die ook een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend.   

 

De onderstaande tekst is van toepassing bij de definitieve beschikking. 

 

Beroep 

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het besluit en 

de aanvraag met bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage. De kennisge-

ving hiervan wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van de pro-

vincie. Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tij-

dens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift 

moet ingediend worden bij:  

 

Rechtbank Midden-Nederland 

Afdeling bestuursrecht 

Postbus 16005 

3500 DA Utrecht.  
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Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum 

en een omschrijving van het besluit. Ook moet en motivatie worden gegeven waarom be-

roep wordt ingediend en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd. 

 

Voorlopige voorziening  

Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. 

Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daar-

naast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningen-

rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding 

van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige 

voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzienin-

genrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangege-

ven waarom sprake is van een spoedeisend belang.   

 

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

echt) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van beroep en een voorlo-

pige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.  

 

Belanghebbenden  

De volgende belanghebbenden kunnen beroep aantekenen: 

• belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend op het ontwerpbesluit; 

• belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswij-

zen te hebben ingediend op het ontwerpbesluit, en 

• belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die in het definitieve 

besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gele-

gen. 
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1 Procedurele overwegingen 

 

1.1   Algemeen 

 

Projectbeschrijving 

De bedrijfsactiviteiten van Van Peperzeel omvatten het inzamelen en sorteren van oude 

accu’s en batterijen, de in- en verkoop van diverse non-ferro metalen en de op- en over-

slag van gevaarlijk afval. Daarnaast worden lithium batterijen ontladen en gesorteerd. De 

afvalstoffen kunnen afkomstig zijn uit Nederland en het buitenland. 

Deze aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstof-

fen. Concreet betreffen de wijzigingen het intrekken van een lijst met Euralcodes die ge-

accepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes die worden ingetrokken betreft het ge-

vaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toevoegen zijn de Euralcode 

20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 

01 32 voor geneesmiddelen. Deze afvalstoffen zijn direct afkomstig van de inzameling 

van Wecycle bij de detailhandel. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveel-

heid opgeslagen en geaccepteerde (gevaarlijke)afvalstoffen. 

 

Aanvraag 

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten: 

a. het aanvraagformulier, zoals ingediend via het Omgevingsloket online; 

b. niet technische samenvatting definitief.pdf 

c. in te trekken en vergunde Euralcodes.pdf 

d. 20201125 Vergunde Eural-codes VP.docx 

e. verpakkingsinstructie P909.pdf 

f. bijzondere bepalingen.pdf 

g. Fotos.pdf 

h. VP001 beganegrond 20_11_2020_pdf 

 

Vergunningplicht 

Op de locatie van de inrichting aan de James Wattlaan 6 in Lelystad bevinden zich instal-

laties voor de opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen als genoemd in cate-

gorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE, richtlijn 

2010/75/EU). De verwerkingscapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen in sorteerinstallaties 

bedraagt meer dan 10 ton per dag als bedoeld in categorie 5.1 van bijlage 1 van de RIE. 

Dat betekent dat de inrichting Van Peperzeel aangemerkt wordt als een IPPC inrichting 

en de installaties als IPPC installaties. Op basis van artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo 

in combinatie met artikel 2.1 lid 2 Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) worden inrichtin-

gen met een IPPC-installatie als vergunningplichtig aangewezen. Gedeputeerde Staten 

van Flevoland is ingevolge het Bor aangewezen als bevoegd gezag. 

 

Huidige vergunningensituatie 

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen waarin het aspect milieu is opgenomen 

verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wabo: 
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Soort ver-

gunning 

Bevoegd ge-

zag 

Datum  kenmerk omschrijving 

Oprichting 

(Wm) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

9 febru-

ari 2007 

499459 Oprichting inrichting voor op-

slag gevaarlijke en niet ge-

vaarlijk afvalstoffen. 

Verandering 

Wm 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

20 sep-

tember 

2010 

1037342 Veranderen opslagcapaciteit 

kwikhoudende afvalstoffen en 

pcb-houdende afvalstoffen. 

Milieuneu-

trale veran-

dering 

(Wabo) 

Burgemees-

ters en wet-

houders van 

Lelystad 

6 maart 

2014 

OLO nummer 

1122071 

Verplaatsen opslag  

accu’s naar 2 containers op 

het buitenterrein. Veranderen 

Euralcodes afvalmetalen voor 

op- en overslag.  

Veranderen  Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

29 april 

2015 

OLO nummer 

1663987 

Tijdelijke opslag van embal-

lage met ongesorteerde con-

sumentenbatterijen. 

Milieuneu-

trale veran-

dering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

29 april 

2015; 

HZ_WABO 

25358 

Wijziging van lijst met te ac-

cepteren Euralcodes en capa-

citeit. 

Bouwen Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

26-7-

2016 

HZ_WABO-

47087 

Bouwen opslagruimte voor 

verpakkingsmateriaal. 

Milieuneu-

trale veran-

dering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

4 de-

cember 

2017 

HZ_WABO-

75552 

Pilot ontladen 1 tot 10  

accu’s per dag. 

Verandering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

7 de-

cember 

2017 

HZ_WABO-

78778 

Opslag  in nieuwe op-

slaghal, plaatsing 4 containers 

voor opslag gevaarlijke stof-

fen. 

Milieuneu-

trale veran-

dering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

30 janu-

ari 2020 

 Z2020-

001738 

Toevoeging Euralcode 16 02 

21 en 16 02 15* 

Milieuneu-

trale veran-

dering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

30 april 

2020 

Z2020-

005093 

Verplaatsing opslagcontainers 

van bedrijfshal naar buitenter-

rein. 

 

De hierboven genoemde Wm vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijk 

gesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. 
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1.2   Procedureverloop 

Ontvankelijkheid en opschorting procedure 

Op 25 november 2020 is de aanvraag via het Omgevingsloket Online ingediend en daar 

geregistreerd onder nummer 5626867. 

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat voor 

wat betreft het onderdeel milieu voldoende informatie voor een goede beoordeling van de 

gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvan-

kelijk en in behandeling genomen. 

 

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf  

3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). 

 

Adviezen  

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid 

of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, 

alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, is de aanvraag ter advisering verzonden 

aan: 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad; 

 Inspectie Leefomgeving en Transport; 

 Brandweer Flevoland. 

Er is naar aanleiding van de aanvraag een advies van de gemeente Lelystad ontvangen 

op 31 december 2020. De gemeente Lelystad geeft aan geen belemmering te zien voor 

het vergunning van de gevraagde (milieuneutrale) wijziging. Er is aangegeven, dat de 

onderhavige vergunning geen betrekking heeft op het legaliseren van vier opslagcontai-

ners, die via een gedoogbrief tot 1 juli 2021 binnen de inrichting zijn toegestaan. Tevens 

wordt het KEI materiaal in het hoofdgebouw bewaard. De gemeente geeft aan dat door 

het constateren dat ingevolge de activiteiten in de bedrijfshal het Besluit Externe Veilig-

heid Inrichtingen van toepassing is geworden op de inrichting, er een strijdigheid is met 

het geldende bestemmingsplan. De gemeente Lelystad wijst er op dat door het hoge 

aantal verstrekte vergunningen voor het bedrijf, het geheel erg ondoorzichtig wordt en 

een revisievergunning erg wenselijk is. 

Naar aanleiding van dit advies is de plattegrondtekening VP001 beganegrond 

20_11_2020_pdf die bij de aanvraag is gevoegd niet aan de onderhavige vergunning 

verbonden. In de voorschriften is bepaald dat het ontvangen KEI materiaal in het hoofd-

gebouw moet worden bewaard.  

   

 

1.3     Samenhang met andere wetgeving 

 

Wet natuurbescherming 

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming (hierna Wnb), het Besluit natuurbe-
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scherming en de Regeling natuurbescherming in werking getreden. De Wnb vervangt on-

der andere de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. In samenhang 

met de inwerkingtreding van de Wnb is ook het Bor gewijzigd.  

Op grond van de Wnb is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 

2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde 

plant- en diersoorten een vergunning respectievelijk ontheffing op grond de Wnb vereist. 

 

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die gevolgen kan hebben voor be-

schermde plant- en diersoorten of Natura 2000-gebieden. Een Aeriusberekening is niet 

aan de orde, omdat er ten opzichte van de bestaande vergunning geen wijziging van het 

aantal vervoersbewegingen of emissie van stikstof is aangevraagd. Op grond van de in-

gediende aanvraag kan worden geconcludeerd dat er geen ontheffing op grond van de 

Wnb is vereist en geen passende beoordeling hoeft plaats te vinden. 

 

Coördinatie met de Waterwet 

De Wm en de Waterwet kennen voor IPPC-bedrijven een coördinatieregeling voor de af-

stemming van de vergunningverlening ingevolge deze wetten. 

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

tie behoort, waarbij geen sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning als 

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

derhalve niet van toepassing. 

 

Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer) 

In Nederland is de milieueffectrapportage geregeld in de Wm en in de uitvoeringswetge-

ving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit Milieueffectrappor-

tage, hierna het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving invloed op de regel-

geving voor de milieueffectrapportage, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw).  

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

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

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

waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (on-

derdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).  

 

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

Uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat het begrip verwijdering in 

categorie D 18, bijlage 1 Besluit mer breder moet worden opgevat en dat naast verwijde-

ringshandelingen ook handelingen die leiden tot nuttige toepassing moeten worden mee-

genomen. De aanvraag heeft betrekking op een verandering van een activiteit als be-

doeld in categorie D 18 kolom 1, bijlage 1 Besluit mer, maar de verandering betreft per 

saldo een afname van de activiteit. Een m.e.r.-beoordeling is derhalve niet aan de orde 

voor de gevraagde verandering. 

 

Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 

Het bedrijf van Van Peperzeel aan de James Wattlaan 6 accepteert en verwerkt afvalstof-

fen waarvoor een meldingsplicht geldt via het Landelijk meldpunt afvalstoffen ingevolge 
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het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit besluit is 

rechtstreeks werkend. Uit het buitenland afkomstig afval hoeft alleen gemeld te worden 

voor zover er geen vergunning (kennisgeving) van de EVOA nodig is. Het KEI-materiaal 

en de geneesmiddelen zijn afkomstig uit Nederland. 

 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) 

gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 

regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. 

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de in-

richting per 1 januari 2013 aangemerkt als een type C-inrichting. Voor een deel van de 

activiteiten, die beschreven en afgeperkt zijn in hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbe-

sluit, die binnen deze inrichting verricht worden, is het Activiteitenbesluit van toepassing 

geworden.   

Op de gevraagde veranderingen zijn de algemene bepalingen van hoofdstuk 2 en 3 van 

het Activiteitenbesluit van toepassing voor zover dat is gesteld in het Activiteitenbesluit.  

 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen 

van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder 

meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stof-

fen. 

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het 

huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer: 

• het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd; 

• de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het 

groepsrisico). 

De normen voor en wijze van berekenen van het plaatsgebonden risico en de verant-

woording van het groepsrisico zijn opgenomen in het Bevi.   

De vigerende vergunningen voor de inrichting laat het opslaan van stoffen toe waardoor 

het Bevi van toepassing is op de inrichting.  

De overwegingen ten aanzien van het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot de 

aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van dit besluit.   

 

Provinciaal omgevingsbeleid 

Bij de verlening van een milieuvergunning kunnen de volgende provinciale regels en be-

leidslijnen van belang zijn: 

• Omgevingsverordening Flevoland; 

• Omgevingsplan Provincie Flevoland; 

• Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011; 

• Beleidsregels geur. 
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Omgevingsverordening Flevoland 

In de Omgevingsverordening Flevoland zijn gebieden met een bijzondere milieubescher-

ming aangewezen. De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of 

in de nabijheid van een stiltegebied. 

 

Omgevingsplan Provincie Flevoland 

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen dient op grond van artikel 2.14 onder b. on-

der 10 van de Wabo rekening te worden gehouden met het Omgevingsplan provincie Fle-

voland. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het Omgevingsplan. 

 

Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning wordt de Beleidsregel 

vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (hierna: beleidsregel vergunningverlening) 

gebruikt. 

Onder punt 1.1 van deze beleidsregel zijn de uitgangspunten voor de beoordeling van 

een milieuvergunning vastgelegd. Uitgegaan wordt van de meest recente landelijk gel-

dende normen, richtlijnen, vereisten en inzichten (voor zover niet reeds genoemd in ta-

bel 2 behorende bij de ministeriële Regeling aanwijzing BBT-documenten), zoals het Be-

leidsstandpunt verwijdering baggerspecie, de PGS/CPR-richtlijnen, de NEN/NEN-EN nor-

men, de SIKB-protocollen (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en 

normen die daar indirect uit voortvloeien. Onder de punten 1.2 tot en met 1.4 wordt in 

de beleidsregel ingegaan op respectievelijk de vergunning op maat, de bescherming van 

de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, en op het aspect geluid. In de onderstaande 

teksten wordt per onderwerp een nadere afweging weergegeven. 

 

Beleidsregels geur  

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning hanteert de provincie de 

Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 (hierna: beleidsregels geur). In 

de beleidsregels geur zijn de volgende uitgangspunten en beleidslijnen vastgelegd. On-

derscheid wordt gemaakt tussen gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestem-

mingen. Dit onderscheid is vertaald naar de normstelling. Bij nieuwe situaties en gevoe-

lige 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 hoofdstuk 2 (zie onderdeel geur) verder uitge-

werkt. 

 

Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 

Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

Openbaar Bestuur) in werking getreden. Toepassing van de Wet Bibob moet voorkomen 

dat de provincie Flevoland, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van 

subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten, criminele activiteiten faciliteert. Op 

grond van deze wet kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning weigeren of intrekken, 

dan wel een gegadigde uitsluiten bij de aanbesteding voor een overheidsopdracht, wan-

neer het gevaar bestaat dat deze wordt benut voor het plegen van een strafbaar feit of 

het voordeel trekken uit een strafbaar feit. 
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Op 10 juli 2012 is de Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 vastgesteld en op 1 oktober 

2012 in werking getreden. Op grond van artikel 4 lid 2 van deze beleidsregel wordt, 

voordat tot verlening van de oprichtingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, on-

der e, onderdeel 1° Wabo en onder i van hetzelfde artikel wordt overgegaan, toetst de 

provincie de integriteit van de betrokkene. De aanvraag betreft een verandering van een 

vergunning en geeft geen aanleiding voor een Bibob toets. 

 

2  Overwegingen algemene milieuaspecten 

2.1  Toetsingskader 

 

IPPC-richtlijn 

De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) richt zich op een 

geïntegreerde aanpak om industriële verontreinigingen te voorkomen en te bestrijden, 

door toepassing van "best available techniques (BAT)". In het Nederlands worden deze 

de "beste beschikbare technieken" (BBT) genoemd. De IPPC-richtlijn verplicht de lidsta-

ten tot informatie-uitwisseling tussen lidstaten en industrie om te komen tot een nadere 

invulling van BAT voor iedere afzonderlijke industriële sector. Als resultaat hiervan brengt 

de Europese Commissie zogenaamde BAT reference documents (BREF's) uit, waarin per 

sector een overzicht wordt gegeven van technieken die als BAT kunnen worden be-

schouwd.  

 

RIE en BBT-conclusies 

Een installatie valt onder de IPPC richtlijn, indien de activiteit in omvang valt onder een 

categorie van activiteiten die is aangewezen in bijlage 1 bij de Richtlijn 2010/75/EU in-

zake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 

(RIE).  

De gevraagde vergunning heeft betrekking op een installatie die wordt bedoeld in de bij-

lage 1 van de RIE. Op de acceptatie en opslag van KEI-materiaal zijn de BBT-conclusies 

afvalbehandeling van toepassing. 

 

Regeling omgevingsrecht  

In de Regeling omgevingsrecht zijn andere BBT documenten aangewezen die bij de ver-

gunningverlening betrokken moeten worden. Deze BBT documenten komen in de verdere 

overwegingen aan de orde. 

 

2.2 Algemene milieuaspecten 

 

Bodem 

Het toetsingskader voor de nieuwe bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting is 

de Nederlandse Richtlijn bodembescherming (NRB 2012). Voor nieuwe activiteiten binnen 

de inrichting wordt getoetst aan de NRB 2012. Het doel van de NRB 2012 is het onder-

steunen van afwegingsprocedures rond mogelijke vormen van bodembescherming bij bo-
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dembedreigende activiteiten binnen inrichtingen, om een verwaarloosbaar risico te berei-

ken. De NRB 2012 beperkt zich tot normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten 

en richt zich niet op calamiteiten. De NRB 2012 is het richtinggevend instrument op basis 

waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen lei-

den tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een 

inrichting. 

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op een nieuwe, voor de bodem bedrei-

gende activiteit.  

 

Geluid 

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op wijziging van geluidproducerende 

activiteiten binnen de locatie. Er is geen verruiming gevraagd van de geluidnormen die 

aan de vigerende omgevingsvergunning zijn verbonden. 

 

Luchtkwaliteit 

De Wm, zoals deze luidt na de wijziging van 11 oktober 2007 (luchtkwaliteitseisen, Stb. 

2007, 414) en de daarop gebaseerde regelgeving, bevat de wettelijke grenswaarden voor 

de luchtkwaliteit in Nederland. De Wm bevat wettelijke grenswaarden, streefwaarden en 

plandrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10, ook wel fijn 

stof genoemd), lood, koolmonoxide en benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en 

benzo(a)pyreen (PAK). 

De grenswaarden geven kwaliteitsniveaus aan voor de buitenlucht. Daarbij zijn alle loca-

ties van belang, met uitzondering van de arbeidsplek. De grenswaarden gelden niet voor 

de arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. De grenswaarden uit de 

Wm die in Nederland in de praktijk knelpunten kunnen opleveren zijn: 

 Jaargemiddelde concentratie NO2 (stikstofdioxide): 40 µg/m3 

 Jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof): 40 µg/m3 

 24-uursgemiddelde concentratie PM10 50 µg/m3 die niet meer dan 35 maal per 

jaar mag worden overschreden. 

De concentraties van de overige stoffen uit de Wm- te weten zwaveldioxide (SO2), kool-

monoxide (CO), stikstofoxide (NOx), lood (Pb), benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel 

en benzo(a)pyreen (PAK) - komen in Flevoland nergens in de buurt van de grenswaarden 

voor de desbetreffende stoffen. Daarom is het redelijk om bij de beoordeling van de ge-

volgen van deze inrichting voor de luchtkwaliteit alleen nader in te gaan op de concentra-

ties voor NO2 en PM10. 

De gevraagde verandering leidt niet tot verhoging van emissies naar de lucht van de ge-

noemde stoffen binnen de inrichting.   

De verandering heeft geen gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen van en naar 

het bedrijfsterrein. Het effect van de verandering op de luchtkwaliteit is niet in beteke-

nende mate. 

Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde verandering niet leidt tot een over-

schrijding van de in de Wm opgenomen grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

 

Emissie naar de lucht en geur 

De gevraagde verandering leidt niet tot een toename van de emissie naar de lucht of van 
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geur. Er is dus geen aanleiding om de omgevingsvergunning op deze onderwerpen te 

veranderen. 

 

Afvalwater 

De gevraagde verandering heeft geen effect op de afvoer van afvalwater uit de inrichting.  

 

Afvalstoffen 

Ingevolge de Wm moet bij de vergunningverlening rekening worden gehouden met het 

geldende landelijke afvalbeheersplan (LAP3).  

Het uitsluitend opslaan van afvalstoffen wordt in het LAP3 altijd als doelmatig aange-

merkt. 

Met de inwerkingtreding van LAP3 moesten de vergunningen van de afvalbedrijven zono-

dig geactualiseerd worden. De vigerende vergunning bevat bijlagen die volgden uit het 

toenmalige afvalbeheersplan. Dit betreffen bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebe-

leid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor mon-

stername, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen 

administratieve organisatie en interne controle. Het LAP3 bevat andere regels waaraan 

het afval en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle 

(A&V en AO/IC) moet voldoen. Er is dus aanleiding om de vigerende vergunningvoor-

schriften en de bijlagen van de vergunningvoorschriften op dit punt te actualiseren. 

 

Wijziging van de te accepteren afvalstoffen 

De aanvraag bevat het toevoegen van 2 Euralcodes en het intrekken van een hele lijst 

met Euralcodes. De aanvraag bevat geen nieuw A&V en AO/IC. Daar is door de ge-

vraagde wijziging wel aanleiding voor. In de voorschriften is derhalve ook een voorschrift 

toegevoegd dat een actueel A&V en AO/IC ter goedkeuring wordt ingediend. Met een 

goedgekeurd geactualiseerd A&V en AO/IC wordt tevens voldaan aan de BBT-conclusies 

Afvalbehandeling. 

 

Energiepreventie 

De aanvraag heeft geen gevolgen voor het energieverbruik binnen de inrichting. Een 

energiebesparingsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is derhalve 

niet aan de orde. 

 

Verkeer en mobiliteit 

Er is geen toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting ge-

vraagd. Een mobiliteitsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is der-

halve niet aan de orde. 

 

Externe veiligheid 

De gevraagde verandering leidt tot de volgende verandering van de opslag van gevaar-

lijke stoffen binnen de inrichting: 

 De niet meer geaccepteerde gevaarlijke afvalstoffen worden dientengevolge niet 

meer opgeslagen in de daarvoor bedoelde opslagcontainer(s).  
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De drie containers op het buitenterrein zijn inmiddels al bedoeld voor de opslag 

van batterijen (zie milieuneutrale wijziging van 30 april 2020). 

 Het geaccepteerde KEI-materiaal (als gevaarlijk afval aangemerkte elektronica en 

ICT afval) wordt in een kleine hoeveelheid van 1500 kg maximaal opgeslagen in 

een opslagruimte van het hoofdgebouw.   

De aanvraag heeft geen betrekking op overige opslagplaatsen.  

 

Relatie met het Bevi 

De inrichting bevat een opslagplaats waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi) van toepassing is. Dit betreft de grote bedrijfshal die bedoeld is voor de opslag 

van ongesorteerde batterijen,  batterijen van elektrische voertuigen en een  

diepontladingsinstallatie. Voor een dergelijke opslagplaats wordt ingevolge het de Rege-

ling externe veiligheid inrichtingen (Revi) een  standaard richtwaarde gegeven voor het 

plaatsgebonden risico vanaf de grens van de opslagvoorziening en een straal voor een 

invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico moet worden beoordeeld. In afwijking van 

het Revi mag door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) andere afstanden 

worden vastgesteld. Een QRA maakt geen onderdeel uit van de aanvraag. 

De standaard richtwaarden voor de risicoafstand en het invloedsgebied worden niet beïn-

vloed door of heeft geen invloed op de opslag van het KEI-materiaal in het hoofdgebouw 

van de inrichting. De beoordeling van  (afwijkende) risicoafstanden voor de onderhavige 

inrichting behoort niet tot de onderhavige verandering. De gevraagde verandering heeft 

geen andere of grotere nadelige gevolgen ten aanzien van de externe veiligheid. 

 

 

Wijziging voorschriften, ambtshalve reparatie en actualisatie 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal reparaties in de vergunningsi-

tuatie door te voeren. Uit het vergunningenoverzicht in paragraaf 1.1 blijkt dat inmiddels 

10 omgevingsvergunningen zijn verstrekt voor deze locatie. Uit een toets van deze ver-

gunningen volgt dat een aantal definities en voorschriften per abuis niet zijn ingetrokken 

waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De eenduidigheid en handhaafbaarheid van de ver-

gunning komt daardoor in geding.  

 

De vergunning moet tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van 

het Landelijk afvalbeheerplan 3.  

Concreet betreft het de volgende delen uit de vergunning: 

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:  

 hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel: dit betreft een dubbele set; 

 paragraaf 3.1 geluidnormeringvoorschriften 3.1.1, 3,1,2, 3.1.3: dit betreft en 

dubbele set; 

 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4: dit betreft een actualisatie aan LAP3;  

 12.3.2 en 12.3.3: dit betreft een actualisatie aan LAP3;  
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 de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het 

verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monstername, analyse en alge-

mene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve 

organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007:  

dit betreffen actualisatie aan LAP3. 

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: 

voorschrift 5.3.2: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aan-

vraag. 

 

Van de vergunning van 29 april 2015 voorschrift 4.1.1: dit betreft een intrekking en ver-

vanging ingevolge de vigerende aanvraag; 

 

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778  voorschrift 5.1.1, 

5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes: dit betreft een intrekking en vervanging 

ingevolge de vigerende aanvraag. 

 

Ter vervanging van de ingetrokken voorschriften worden de voorschriften van bijlage 1 

bij dit besluit aan de omgevingsvergunning verbonden. De nummering volgt de numme-

ring van de oprichtingsvergunning van 9 februari 2007 met kenmerk 499459.  

 

Conclusie 

Gelet op de bovenstaande overwegingen kan de gevraagde verandering van de inrichting 

of de werking daarvan worden vergund. Aan de vergunning worden voorschriften verbon-

den in het belang van de bescherming van het milieu. 
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1 zink-bruinsteen, alkaline-, kwikoxide-, zilveroxide-batterijen, knoopcellen ongesorteerd, 

nikkel-cadmium batterijen, batterijen gemengd (zonder knoopcellen), batterijen ge-

mengd (incl. knoopcellen), nikkelmetaalhydride-, lithiumbatterijen, batterijen/accu’s, 

n.e.g. 

2
 waarvan 500 ton ongesorteerde batterijen, 120 ton  batterijen van elektrische 

voertuigen. 

b) De geaccepteerde afvalstoffen worden slechts overeenkomstig de vergunningaanvraag 

binnen de inrichting verwerkt (sorteren, scheiden, opbulken, samenvoegen, ompakken) 

en opgeslagen voor zover daardoor de verwerking overeenkomstig de minimumstandaar-

den van het geldende landelijk afvalbeheersplan niet wordt belemmerd. Bij het samen-

voegen van partijen afvalstoffen dienen de scheidingsregels en mengverboden van het 

geldende landelijk afvalbeheersplan in acht te worden genomen, tenzij in de omgevings-

vergunning anders is bepaald. 

 

c) Het ontvangen KEI- materiaal en niet gevaarlijke geneesmiddelen moeten in het 

hoofdgebouw van de inrichting worden bewaard.  

5.8.2 

De vergunninghoudster dient voor de gehele inrichting een actueel en door het bevoegd 

gezag goedgekeurd Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratieve organisatie en 

Interne controle (AV&AO/IC) te hebben opgesteld. Het AV&AO/IC moet steeds voldoen 

aan het gestelde in het geldende landelijk afvalbeheersplan en de eisen die gesteld zijn 

ingevolge deze vergunning. De vergunninghoudster moet altijd handelen overeenkomstig 

het goedgekeurde AV&AO/IC. 

 

5.8.2.a   

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een AV&AO/IC dat 

voldoet aan het voorgaande voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn 

aangeboden. Dit voorschrift vervalt op de dag het bevoegd gezag het AV&AO/IC heeft 

goedgekeurd. 

5.8.3 

Het goedgekeurde AV&AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor 

het bevoegd gezag ter inzage liggen.  

5.8.4 

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle 

moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is ver-

eist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. 

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:  

a. de reden tot wijziging; 

b. de aard van de wijziging; 

c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en 

de AO/IC; 

artikel 10.1.c
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d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren. 

Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd wor-

den. 

 

5.9  Registratie 

5.9.1 

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle 

aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld: 

a. de datum van aanvoer; 

b. de aangevoerde hoeveelheid (kg); 

c. de naam en adres van de locatie van herkomst; 

d. de naam en adres van de ontdoener; 

e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen; 

f. de Euralcode; 

g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

 

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan 

bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met 

"diverse locaties". 

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergun-

ninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst 

worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief. 

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via 

de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld. 

5.9.2 

In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afval-

stoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd: 

a. benaming hulpstof; 

b. de datum van aanvoer; 

c. de aangevoerde hoeveelheid; 

d. de naam en adres van de leverancier. 

5.9.3 

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle af-

gevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan 

het volgende moet worden vermeld: 

a. de datum van afvoer; 

b. de afgevoerde hoeveelheid (kg); 

c. de afvoerbestemming; 

d. de naam en adres van de afnemer; 

e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 

f. de Euralcode (indien van toepassing); 

g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
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5.9.4 

Van geweigerde partijen afvalstoffen, en reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van 

een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet 

een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld: 

a. de datum van aanvoer; 

b. de aangeboden hoeveelheid (kg); 

c. de naam en adres van plaats herkomst 

d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd; 

e. de Euralcode; 

f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing); 

g. de datum van afvoer; 

h. de naam en adres van plaats afvoer. 

 



Van:
Aan:
Onderwerp: lopende procedure

Datum: dinsdag 22 december 2020 09:19:30

Bijlagen: image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg

Geachte heer 

 

Er is een brief voor een termijnverlenging voor de besluitvorming op de aanvraag

wijziging stoffenlijst in de maak.

De reden is de complexiteit van de huidige vergunningsituatie van de inrichting, de

gevoeligheden en de beperkte beschikbaarheid van medewerkers.

Daardoor lukt het waarschijnlijk niet om in januari een besluit vast te stellen. We gaan

uiteraard proberen om de beslistermijn zo kort mogelijk te houden.

Voor onze juristen staat nog niet vast dat het besluit met de reguliere procedure kan

worden voorbereid.

Als de vergunning uit de juridische toetsing komt neem ik hierover contact op.

 

 

Met vriendelijke groeten,
 

 
12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 088 
M. 06
E. @ofgv.nl
Ma. t/m Do.
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Per e-mail verzenden 

Van Peperzeel B.V. 
De heer  

James Wattlaan 6 

8218 MB  LELYSTAD 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
22-12-2020 - Z2020-015056/D2020-281531 

   
   
Onderwerp 

Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in 
Lelystad. 

 

Geachte heer  

 
Op 25 november 2020 heeft u een aanvraag, met aanvraagnummer 5626867 ingediend 

voor het veranderen van de omgevingsvergunning van Van Peperzeel B.V. gevestigd aan 

de James Wattlaan 6 in Lelystad. De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de 
lijst met te accepteren afvalstoffen door de inrichting. De aanvraag is ingeboekt onder 

nummer Z2020-015056. U heeft de aanvraag ingediend als milieuneutrale verandering. 

De termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen, kan eenmalig worden 
verlengd met maximaal zes weken. In dit geval wordt van deze mogelijkheid gebruik 

gemaakt om de volgende reden. Gelet op de complexe vergunningsituatie van de 
inrichting lukt het niet om binnen een termijn van 8 weken een besluit te nemen.   

 

Beslistermijn verlengd 
De termijn waarop een beslissing op het verzoek moet worden genomen is met zes 

weken verlengd. 
Dit betekent dat nu uiterlijk 3 maart 2021 op uw verzoek wordt beslist. U krijgt dan 

tevens van ons een bericht of een beslissing op de aanvraag door middel van de 

reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt vastgesteld. 
 

Publicatie 

Het besluit om de termijn te verlengen wordt bekendgemaakt op de website van de 
OFGV en in het huis-aan-huisblad. 

 
Bezwaar 

Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag is een zogenaamde 

voorbereidingsbeslissing. Een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een 
besluit is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij deze beslissing de aanvrager los 

van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Tegen dit besluit kunt u 
daarom pas bezwaar maken bij de uiteindelijke beslissing op de aanvraag. 
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: lopende procedure

Datum: dinsdag 22 december 2020 10:26:40

Bijlagen: image006.png
image007.png
image008.png
image009.png
image010.png
image011.png
image012.jpg
image013.jpg
image014.jpg
image015.jpg
image016.jpg

Geachte heer 
 
Dit bevreemd mij daar we meer gevaarlijke stoffen laten vallen van de lijst dan dat erbij komt.
Ik vind dit echt grote onzin, spijt me voor mijn woordkeuze.
 
Ik stuur zo nog een andere mail, ik heb afgelopen vrijdag de compartimentering met 
besproken voorin de (nieuwe) grote hal op het achterterrein.
Hij was enthousiast en vroeg mij om een vergadering te beleggen op locatie (in grote kring) of via
Teams.
Digitaal komt helaas de situatie natuurlijk niet zo goed uit de verf dan dat we er letterlijk
bovenop staan.
 
Met vriendelijke groet / Kind regards,

 

      
Van Peperzeel 
James Wattlaan 6, 8218 MB  Lelystad
T.  +31 (0)320 
F.  +31 (0)320 
M. +31 (0)6 
KvK 
Volg ons op:    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Van:  
Verzonden: dinsdag 22 december 2020 09:19
Aan:  
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Week 53 2020, Flevopost editie Lelystad 
 

Kennisgeving verlenging beslistermijn 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de 

beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: 
 

Omschrijving : milieuneutrale verandering voor het wijzigen lijst van Euralcodes 

Aanvrager : Van Peperzeel BV 
Locatie : James Wattlaan 6 in Lelystad 

 
De aanvraag is op 25 november 2020 ontvangen. 

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 maart 2021. 

 
Tegen dit besluit kunt u pas bezwaar maken bij de uiteindelijke beslissing op de 

aanvraag. 

 
Vragen 

Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 –  of e-mail: 

info@ofgv.nl.  

Kenmerk: Z2020-015056 
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: 1 advertentie voor week 53 2020 OFGV

Datum: dinsdag 22 december 2020 14:15:19

Bijlagen: image001.png
image002.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image007.png
image008.jpg
image010.png
image003.png

Hoi 

 

Is akkoord

 

Met vriendelijke groet,
 

 
Niet aanwezig op maandag.
 

 
T. o6-
E. @ofgv.nl
E. @ofgv.nl
W. www.ofgv.nl
 

 
 

 

 

Van:  
Verzonden: dinsdag 22 december 2020 13:36
Aan:  
Onderwerp: Re: 1 advertentie voor week 53 2020 OFGV
 
Dag 
 
Bijgaand de advertentie.
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Per e-mail verzenden 

Van Peperzeel B.V. 
De heer  

James Wattlaan 6 

8218 MB  LELYSTAD 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
23-12-2020 - Z2020-015056/D2020-266965 

   
   
Onderwerp 

Ontvangstbevestiging Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad 
 

Geachte heer , 
 

Op 25 november 2020 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een 
milieu neutrale verandering, met omschrijving wijziging lijst van te accepteren 

Euralcodes, met OLO-nummer 5626867 ingediend voor de James Wattlaan 6 in Lelystad. 

Door een administratieve fout ontvangt u deze brief nu. Onze excuses hiervoor. 
De aanvraag is bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 

geregistreerd onder zaaknummer Z2020-015056. Graag bij contact over deze aanvraag 
het zaaknummer vermelden. 

 

U ontvangt binnenkort een brief waarin u wordt geïnformeerd over de termijn, de 
volledigheid en de verdere behandeling van uw aanvraag. 

 
Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088 – 

  of e-mail: info@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 taken 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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Week 53 2020, “Flevopost, editie Lelystad” 
 

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een aanvraag voor een 

milieuneutrale wijziging hebben ontvangen voor: 
 

Omschrijving : Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV 
Aanvrager : Van Peperzeel B.V 

Locatie : James Wattlaan 6 in Lelystad 

Datum ontvangst : 25 november 2020 
 

De reguliere voorbereidingsprocedure is van toepassing. U kunt geen bezwaar maken 
tegen de aanvraag. 

 

Vragen 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 

en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 –   of e-mail: info@ofgv.nl.  
Kenmerk: Z2020-015056 
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Van
Aan
Onderwerp Re  Adve ten ie week 53 2020 O GV

Datum woensdag 23 decembe  2020 16 46 56

Bijlagen image001 png
image002 jpg
image003 jpg

image005 jpg
image006 jpg
88xxx_Afvalzo g Deponie B V _O GV_ levopos _ed elys ad_30-12-2020 pdf

Dag
 
Du del jk,
 
Hie bij de p oef.
 
 

Van  
Datum: woensdag 23 december 2020 om 6:07
Aan  
Onderwerp: RE: Advertentie week 53 2020 OFGV
 
Hallo
 
Sche p, dat klopt nde daad, de aanv aag kon helaas niet ee de  wo den ve zonden omdat e  iets n et goed stond in het systeem. De aanv aag moet ook nde daad wo den gepublicee d in ve band met het volgen van de juiste p ocedu e. Ook al staat het wel een beetje knu lig .
 
G oetjes,

 

Van  
Verzonden  woensdag 23 decembe  2020 15 57
Aan  
Onderwerp  Re  Adve tent e week 53 2020 OFGV
Urgent e  Hoog
 
Dag
 
Even een vraag. Ik had eerder vandaag ook een advertentie voor Van Peperzeel BV. De tekst die jij mij net mailde moet wel gepubliceerd worden
Hieronder de eerder gemaakte advertentie
Afbeelding met tekst  Automatisch gegene ee de besch jv ng

 

Van @ofgv nl>
Datum: woensdag 23 december 2020 om 15:42
Aan @dappr nl>  @dappr nl>
CC  @ofgv nl>
Onderwerp: Advertentie week 53 2020 OFGV
 
Beste 
 
H e bij ontvangt u 1 adve tent e voo  n de Flevopost, edit e Lelystad, voo  week 53 2020.
 
Mocht n et mee  lukken om een akkoo d toe te stu en voo  16 30, zou u dan mijn collega  willen ma len voo  goedkeu ing? Ik ben mo gen afwezig. Haa  e-mailad es s @ofgv.nl.
 
Succes met de ve we king en alvast bedankt.
 
 
Met v endelijke g oet,
 

 
12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg

Botte  14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
E @ofgv nl
T. 06 – 
W. fg l
 

 
Ma n de oneven weken v j
D  t/m v  van 8 00 tot 16 30 uu  be e kbaa
 
 
 
 

Disclaime  De inhoud van deze e-mail inclus ef eventuele bijlage(n) is uitslu tend bedoeld voo  de gead essee de. E  kunnen geen ech en aan wo den ontleend, tenzij sch iftelijk ove eengekomen. De p oclaime  en algemene voo waa den van de OFGV v ndt u op ht ps //www.ofgv nl/algemeen/p oclaime

 

Disclaime  De inhoud van deze e-mail inclus ef eventuele bijlage(n) is uitslu tend bedoeld voo  de gead essee de. E  kunnen geen ech en aan wo den ontleend, tenzij sch iftelijk ove eengekomen. De p oclaime  en algemene voo waa den van de OFGV v ndt u op https //www.ofgv nl/algemeen/p oclaime
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Van
Aan
Onderwerp RE  Adve ten ie week 53 2020 O GV

Datum woensdag 23 decembe  2020 16 56 31

Bijlagen image007 jpg
image008 jpg
image009 jpg

image011 jpg
image012 png
image013 jpg

image015 jpg
image016 jpg

Goedemiddag

 

De proef s akkoord.

 

F jne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar!

 

 

Met vriendelijke groet

 

 
12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg

Botter 1 -15

Postbus 23 1

8203 AH Lelystad

E @ofgv nl

T. 06  

W. www o gv.nl
 

 
Ma n de oneven weken v j
D  t/m v  van 8 00 tot 16 30 uu  be e kbaa
 
 

 

 

Van  
Verzonden  woensdag 23 decembe  2020 16 17
Aan  
Onderwerp  Re  Adve tent e week 53 2020 OFGV
 
Dag
 
Du del jk,
 
Hie bij de p oef.
 
 

Van @ofgv.nl>
Datum: woensdag 23 december 2020 om 6:07
Aan @dappr.nl>
Onderwerp: RE: Advertentie week 53 2020 OFGV
 
Hal o 

 

Scherp  dat klopt inderdaad  de aanvraag kon helaas niet eerder worden verzonden omdat er iets n et goed stond in het systeem. De aanvraag moet ook inderdaad worden gepubliceerd in verband met het volgen van de juiste procedure. Ook al staat het wel een beetje knul ig .

 

Groetjes

 

Van  @ l> 
Verzonden  woensdag 23 decembe  2020 15 57
Aan  @ fg l>  @ fg l>
Onderwerp  Re  Adve tent e week 53 2020 OFGV
Urgent e  Hoog
 
Dag
 
Even een v aag. Ik had ee de  vandaag ook een adve tent e voo  Van Pepe zeel BV. De tekst die jij mij net mailde moet wel gepublicee d wo den?H    g  
Afbeelding met tekst  Automatisch gegene ee de besch jv ng

 

Van @ofgv.nl>
Datum: woensdag 23 december 2020 om 15:42
Aan @dappr.nl>  @dappr.nl>
CC  @ofgv.nl>
Onderwerp: Advertent e week 53 2020 OFGV
 
Beste 

 

Hierbij ontvangt u 1 advertentie voor in de Flevopost  ed t e Lelystad  voor week 53 2020.

 

Mocht n et meer lukken om een akkoord toe te sturen voor 16:30  zou u dan m jn co lega w llen mailen voor goedkeuring  Ik ben morgen afwezig. Haar e-ma ladres is @ofgv nl.

 

Succes met de verwerk ng en alvast bedankt.

 

 

Met vriendelijke groet

 

 
12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg

Botter 1 -15

Postbus 23 1

8203 AH Lelystad

E @ofgv.nl

T. 06 – 

W. fg l
 

 
Ma n de oneven weken v j
D  t/m v  van 8 00 tot 16 30 uu  be e kbaa
 
 

 

 

Disc aimer: De inhoud van deze e-ma l inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoe d voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend  tenzij schr ftel jk overeengekomen. De procla mer en a gemene voorwaarden van de OFGV v ndt u op https://www.ofgv.nl/a gemeen/proclaimer
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Van:
Aan:
Onderwerp: 2155 - Adviesbrief

Datum: donderdag 31 december 2020 16:59:59

Bijlagen: 2155 - Adviesbrief.pdf

 
 
Met vriendelijke groet,

Team WABO en Bestemmingsplannen

GEMEENTE LELYSTAD
gemeente Lelystad

Stadhuisplein 2, Lelystad
Postbus 91, 8200 AB Lelystad

Telefoon: 14-0320
www.lelystad.nl.
gemeente@lelystad.nl

Wij werken duurzaam en digitaal en 
ontvangen uw correspondentie daarom 
bij voorkeur elektronisch, bijvoorbeeld 

via e-mail of e-formulier!  
Privacy Statement
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Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek 
T.a.v. de heer   
 
Postbus 2341,  
8203 AH Lelystad 

 
 

 

    
uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 

 Z2020-015068  31 december 2020 
     

behandeld door doorkiesnummer bijlagen dossiernummer 

 
 

   
    
onderwerp    

Advies aanvraag milieu neutrale wijziging 
Van Peperzeel B.V. 

 

   
Geachte heer  
 
Hierbij ontvangt u ons advies met betrekking tot de aanvraag milieu neutrale wijziging met OLO 
kenmerk 5626867 van het bedrijf Van Peperzeel B.V. op het perceel James Wattlaan 6 Lelystad. 
 
De aanvraag betreft het vervallen van een aantal EURO codes en het toevoegen van twee nieuwe 
EURAL codes. De oude lijst bij de vergunning is met deze aanvraag vervallen. De bestaande EURAL 
codes die wel in de vergunning moeten blijven zijn opgenomen in de nieuwe lijst. De totale 
opslagcapaciteit van het bedrijf neemt met 20 ton af. 
 
De nieuw toe te voegen Euralcodes betreffen kleine elektrische en elektronische apparaten ICT (KEI) 
EURAL code 200135 en niet gevaarlijke geneesmiddelen EURAL code 200132. 
 
In onze mailwisseling van 15 december 2020 heeft u bevestigd dat de vier opslag containers op de 
tekening (welke middels een gedoogbesluit zijn toegestaan tot 1 juli 2021) niet worden gelegaliseerd 
met deze vergunning.  
 
Het KEI materiaal wordt bewaard in het hoofdgebouw en is niet van invloed op de grote bedrijfshal op 
het achter terrein. In bovengenoemde mailwisseling geeft u aan dat het bedrijf in tegenstelling wat in 
de eerdere vergunningen wordt vermeld er toch wel sprake is van een Bevi inrichting. Met name de 
ongesorteerde opslag van batterijen in de bedrijfshal die in 2017 is vergund. (hierna te noemen Bevi- 
bedrijfshal). De Bevi bedrijfshal maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag. 
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Per e-mail  verzenden 
 

De heer  

 
 

 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
8-2-2021 1 Z2020-015056/D2021-121561 

   
   
Onderwerp 

Toezenden ontwerpbesluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, 
James Wattlaan 6 in Lelystad 

 

Geachte heer  

 
Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op 

de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad. 
 

Terinzagelegging 

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin 
en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie 

Lelystad en op de website van OFGV. 
 

Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer  via 
telefoonnummer: 088-  of e-mail: @ofgv.nl. 

 
 

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 

 
Bijlage(n): ontwerpbesluit 

 
 

Afschrift(en):  en gemeente Lelystad 
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Gemeente Lelystad 

Infocentrum 

Postbus 91 
8200 AB  LELYSTAD  

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
8-2-2021 div. Z2020-015056/D2021-121570 

   
   
Onderwerp 

Toezenden ontwerpbesluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, 
James Wattlaan 6 in Lelystad 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 
Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op 

de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad. 
 

Terinzagelegging 

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin 
en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie 

Lelystad en op de website van OFGV. 
 

Ik verzoek u het ontwerpbesluit met de aanvraag en overige stukken ter inzage te 

leggen. 
 

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

telefoonnummer: 088- of e-mail: @ofgv.nl. 

 
 

Hoogachtend, 

 
Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 

 
Bijlage(n): aanvraag, ontwerpbesluiten advertentie 
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Aan het college van burgemeester en wethouders  

van de gemeente Lelystad 

Postbus 91 
8200 AB  LELYSTAD  

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
8-2-2021 2 Z2020-015056/D2021-121591 

   
   
Onderwerp 

Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in 
Lelystad 

 

Geacht College, 

 
Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op 

de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad. 
 

Terinzagelegging 
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin 

en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie 

Lelystad en op de website van OFGV. 
 

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

telefoonnummer: 088-  of e-mail: @ofgv.nl. 

 
 

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 
 

Bijlage(n): ontwerpbesluit 
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Aan het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Postbus 55  

8200 AB  LELYSTAD  

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
8-2-2021 2 Z2020-015056/D2021-121594 

   
   
Onderwerp 

Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in 
Lelystad 

 

Geacht College, 

 
Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op 

de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad. 
 

Terinzagelegging 

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin 
en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie 

Lelystad en op de website van OFGV. 
 

Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer  via 
telefoonnummer: 088-  of e-mail: @ofgv.nl. 

 
 

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 

 
Bijlage(n): ontwerpbesluit en advertentie 

 
 

 

 
 

 
 

Bijlage(n): 

 
 

Afschrift(en): 
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Week 6, 2021 “Flevopost editie Lelystad” 
 

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Ontwerpbesluit  

 
 

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij het voornemen hebben een 

omgevingsvergunning onderdeel milieu te verlenen voor: 
 

Omschrijving    : Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van 

de omgevingsvergunning onderdeel milieu 
Aanvrager        : Van Peperzeel B.V. 

Locatie             : James Wattlaan 6 in Lelystad 
 

Ter inzage 

Het ontwerpbesluit is vanaf donderdag 11 februari 2021 in te zien op de website 
www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en 

digitaal met de aanvraag en bijbehorende gegevens voor iedereen op te vragen bij de 
OFGV via telefoonnummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.  

 

In verband met de huidige maatregelen rondom Covid-19 is het niet mogelijk om de 
stukken in te zien op het gemeentehuis. De stukken kunnen wel digitaal opgevraagd 

worden, gemeente@lelystad.nl of via telefoonnummer: 140320. 
 

Zienswijzen 

Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan iedereen schriftelijk of 
mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan 

het bevoegd gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), 
Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten minste 

naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het ontwerpbesluit 

waartegen de zienswijzen zijn gericht en een motivering bevatten.  
Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het secretariaat van de OFGV 

telefoonnummer: 088 - 63 33 000 een afspraak worden gemaakt. 
 

Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend door 

belanghebbenden die ook een zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht 

tegen het ontwerpbesluit. 
 

Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 
088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2020-015056 
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Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
8-2-2021 1 Z2020-015056/D2021-121644 

   
   
Onderwerp 

Toezenden van ontwerpbesluit wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel 
BV, James Wattlaan 6 in Lelystad 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 
Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op 

de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad. 
 

Terinzagelegging 
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin 

en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie 

Lelystad en op de website van OFGV. 
 

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

telefoonnummer: 088-  of e-mail: @ofgv.nl. 

 
 

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 
 

Bijlage(n): ontwerpbesluit  
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Aanvrager: 

Van Peperzeel B.V. 

 

Locatie:  

James Wattlaan 6  
8218 MB Lelystad 

 

Onderwerp:  

Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevings-

vergunning onderdeel milieu 

 

Datum aanvraag:   

25 november 2020 

 

OLO nummer:   

5626867 

 

Kenmerk OFGV:  

Z2020-015056 
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Aanvraag 

Op 25 november 2020 is via het Omgevingsloket Online een aanvraag ingediend door 

Van Peperzeel B.V. voor het wijzigen van de lijst met te accepteren Euralcodes. De aan-

vraag heeft betrekking op het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd 

worden. Bij de bedoelde Euralcodes betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer ge-

accepteerd worden. Toe te voegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein 

Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Per 

saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen. 

De aanvraag is ingediend als milieuneutrale verandering, als bedoeld in artikel 3.10 lid 3 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ambtshalve een aantal reparaties in de 

vergunningsituatie door te voeren. Het gaat hierbij om definities en voorschriften die per 

abuis niet zijn ingetrokken waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De vergunning wordt te-

vens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbe-

heerplan 3.  

 

Ontwerpbesluit 

Gelet op artikel 2.1 lid 1 onder e besluit ik: 

1) aan van Peperzeel B.V. gevestigd aan de James Wattlaan 6 te Lelystad de ge-

vraagde vergunning te verlenen voor het wijzigen van de lijst met te accepteren 

afvalstoffen en opgeslagen hoeveelheden afvalstoffen. 

2) de volgende vergunningvoorschriften in te trekken: 

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:  

hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel, paragraaf 3.1 geluidnormering, 

voorschriften 3.1.1, 3,1,2, 3.1.3, 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 12.3.2 en 12.3.3,  de 

bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het ver-

werkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monstername, analyse en algemene 

eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organi-

satie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007. 

 

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: voorschrift 5.3.2 

Van de vergunning van 29 april 2015: voorschrift 4.1.1; 

 

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778:  voorschrift  

5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes. 

3) aan de vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage 

Voorschriften, die bij dit besluit is gevoegd.  

4) dat uitsluitend de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de 

vergunning: 

- Het aanvraagformulier; 

- niet technische samenvatting definitief.pdf 
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Dit document is nog geen definitief besluit en is daarom niet ondertekend 

 

 
 

Datum: 08-02-2021 
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Procedurele informatie 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf  

3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). 

 

Afschriften 

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan: 

• de aanvraagster van de vergunning, zijnde Van Peperzeel B.V. 

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

• Inspectie leefomgeving en transport. 

 

  

Zienswijzen 

Het ontwerpbesluit en de aanvraag met bijbehorende stukken liggen zes weken ter in-

zage. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen 

op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verzonden aan: 

 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Postbus 2341 

8202 AH Lelystad 

 

De zienswijze moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en 

een omschrijving van het ontwerpbesluit. Ook moet een motivatie worden gegeven 

waarom een zienswijze wordt ingediend. 

 

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan via het secretariaat van de OFGV (te-

lefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak worden gemaakt. 

 

Tegen het definitieve besluit kan alleen beroep worden ingediend door belanghebbenden 

die ook een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend.   

 

De onderstaande tekst is van toepassing bij de definitieve beschikking. 

 

Beroep 

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het besluit en 

de aanvraag met bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage. De kennisge-

ving hiervan wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van de pro-

vincie. Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tij-

dens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift 

moet ingediend worden bij:  

 

Rechtbank Midden-Nederland 

Afdeling bestuursrecht 

Postbus 16005 

3500 DA Utrecht.  
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Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum 

en een omschrijving van het besluit. Ook moet en motivatie worden gegeven waarom be-

roep wordt ingediend en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd. 

 

Voorlopige voorziening  

Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. 

Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daar-

naast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningen-

rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding 

van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige 

voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzienin-

genrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangege-

ven waarom sprake is van een spoedeisend belang.   

 

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

echt) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van beroep en een voorlo-

pige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.  

 

Belanghebbenden  

De volgende belanghebbenden kunnen beroep aantekenen: 

• belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend op het ontwerpbesluit; 

• belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswij-

zen te hebben ingediend op het ontwerpbesluit, en 

• belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die in het definitieve 

besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gele-

gen. 
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1 Procedurele overwegingen 

 

1.1   Algemeen 

 

Projectbeschrijving 

De bedrijfsactiviteiten van Van Peperzeel omvatten het inzamelen en sorteren van oude 

accu’s en batterijen, de in- en verkoop van diverse non-ferro metalen en de op- en over-

slag van gevaarlijk afval. Daarnaast worden lithium batterijen ontladen en gesorteerd. De 

afvalstoffen kunnen afkomstig zijn uit Nederland en het buitenland. 

Deze aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstof-

fen. Concreet betreffen de wijzigingen het intrekken van een lijst met Euralcodes die ge-

accepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes die worden ingetrokken betreft het ge-

vaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toevoegen zijn de Euralcode 

20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 

01 32 voor geneesmiddelen. Deze afvalstoffen zijn direct afkomstig van de inzameling 

van Wecycle bij de detailhandel. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveel-

heid opgeslagen en geaccepteerde (gevaarlijke)afvalstoffen. 

 

Aanvraag 

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten: 

a. het aanvraagformulier, zoals ingediend via het Omgevingsloket online; 

b. niet technische samenvatting definitief.pdf 
c. in te trekken en vergunde Euralcodes.pdf 

d. 20201125 Vergunde Eural-codes VP.docx 
e. verpakkingsinstructie P909.pdf 

f. bijzondere bepalingen.pdf 

g. Fotos.pdf 
h. VP001 beganegrond 20_11_2020_pdf 

 

Vergunningplicht 

Op de locatie van de inrichting aan de James Wattlaan 6 in Lelystad bevinden zich instal-

laties voor de opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen als genoemd in cate-

gorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE, richtlijn 

2010/75/EU). De verwerkingscapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen in sorteerinstallaties 

bedraagt meer dan 10 ton per dag als bedoeld in categorie 5.1 van bijlage 1 van de RIE. 

Dat betekent dat de inrichting Van Peperzeel aangemerkt wordt als een IPPC inrichting 

en de installaties als IPPC installaties. Op basis van artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo 

in combinatie met artikel 2.1 lid 2 Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) worden inrichtin-

gen met een IPPC-installatie als vergunningplichtig aangewezen. Gedeputeerde Staten 

van Flevoland is ingevolge het Bor aangewezen als bevoegd gezag. 

 

Huidige vergunningensituatie 

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen waarin het aspect milieu is opgenomen 

verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wabo: 
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Soort ver-
gunning 

Bevoegd ge-
zag 

Datum  kenmerk omschrijving 

Oprichting 

(Wm) 

Gedepu-

teerde Sta-
ten van Fle-

voland 

9 febru-

ari 2007 

499459 Oprichting inrichting voor op-

slag gevaarlijke en niet ge-
vaarlijk afvalstoffen. 

Verandering 

Wm 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-
voland 

20 sep-

tember 

2010 

1037342 Veranderen opslagcapaciteit 

kwikhoudende afvalstoffen en 

pcb-houdende afvalstoffen. 

Milieuneu-
trale veran-

dering 

(Wabo) 

Burgemees-
ters en wet-

houders van 

Lelystad 

6 maart 
2014 

OLO nummer 
1122071 

Verplaatsen opslag  
accu’s naar 2 containers op 

het buitenterrein. Veranderen 

Euralcodes afvalmetalen voor 
op- en overslag.  

Veranderen  Gedepu-

teerde Sta-
ten van Fle-

voland 

29 april 

2015 

OLO nummer 

1663987 

Tijdelijke opslag van embal-

lage met ongesorteerde con-
sumentenbatterijen. 

Milieuneu-

trale veran-

dering 
(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-
voland 

29 april 

2015; 

HZ_WABO 

25358 

Wijziging van lijst met te ac-

cepteren Euralcodes en capa-

citeit. 

Bouwen Gedepu-
teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

26-7-
2016 

HZ_WABO-
47087 

Bouwen opslagruimte voor 
verpakkingsmateriaal. 

Milieuneu-

trale veran-
dering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-
ten van Fle-

voland 

4 de-

cember 
2017 

HZ_WABO-

75552 

Pilot ontladen 1 tot 10  

accu’s per dag. 

Verandering 
(Wabo) 

Gedepu-
teerde Sta-

ten van Fle-
voland 

7 de-
cember 

2017 

HZ_WABO-
78778 

Opslag  in nieuwe op-
slaghal, plaatsing 4 containers 

voor opslag gevaarlijke stof-
fen. 

Milieuneu-

trale veran-
dering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-
ten van Fle-

voland 

30 janu-

ari 2020 

 Z2020-

001738 

Toevoeging Euralcode 16 02 

21 en 16 02 15* 

Milieuneu-

trale veran-

dering 
(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-
voland 

30 april 

2020 

Z2020-

005093 

Verplaatsing opslagcontainers 

van bedrijfshal naar buitenter-

rein. 

 

De hierboven genoemde Wm vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijk 

gesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. 
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1.2   Procedureverloop 

Ontvankelijkheid en opschorting procedure 

Op 25 november 2020 is de aanvraag via het Omgevingsloket Online ingediend en daar 

geregistreerd onder nummer 5626867. 

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat voor 

wat betreft het onderdeel milieu voldoende informatie voor een goede beoordeling van de 

gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvan-

kelijk en in behandeling genomen. 

 

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf  

3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). 

 

Adviezen  

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid 

of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, 

alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, is de aanvraag ter advisering verzonden 

aan: 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad; 

 Inspectie Leefomgeving en Transport; 
 Brandweer Flevoland. 

Er is naar aanleiding van de aanvraag een advies van de gemeente Lelystad ontvangen 

op 31 december 2020. De gemeente Lelystad geeft aan geen belemmering te zien voor 

het vergunning van de gevraagde (milieuneutrale) wijziging. Er is aangegeven, dat de 

onderhavige vergunning geen betrekking heeft op het legaliseren van vier opslagcontai-

ners, die via een gedoogbrief tot 1 juli 2021 binnen de inrichting zijn toegestaan. Tevens 

wordt het KEI materiaal in het hoofdgebouw bewaard. De gemeente geeft aan dat door 

het constateren dat ingevolge de activiteiten in de bedrijfshal het Besluit Externe Veilig-

heid Inrichtingen van toepassing is geworden op de inrichting, er een strijdigheid is met 

het geldende bestemmingsplan. De gemeente Lelystad wijst er op dat door het hoge 

aantal verstrekte vergunningen voor het bedrijf, het geheel erg ondoorzichtig wordt en 

een revisievergunning erg wenselijk is. 

Naar aanleiding van dit advies is de plattegrondtekening VP001 beganegrond 

20_11_2020_pdf die bij de aanvraag is gevoegd niet aan de onderhavige vergunning 

verbonden. In de voorschriften is bepaald dat het ontvangen KEI materiaal in het hoofd-

gebouw moet worden bewaard.  

   

 

1.3     Samenhang met andere wetgeving 

 

Wet natuurbescherming 

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming (hierna Wnb), het Besluit natuurbe-
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scherming en de Regeling natuurbescherming in werking getreden. De Wnb vervangt on-

der andere de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. In samenhang 

met de inwerkingtreding van de Wnb is ook het Bor gewijzigd.  

Op grond van de Wnb is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 

2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde 

plant- en diersoorten een vergunning respectievelijk ontheffing op grond de Wnb vereist. 

 

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die gevolgen kan hebben voor be-

schermde plant- en diersoorten of Natura 2000-gebieden. Een Aeriusberekening is niet 

aan de orde, omdat er ten opzichte van de bestaande vergunning geen wijziging van het 

aantal vervoersbewegingen of emissie van stikstof is aangevraagd. Op grond van de in-

gediende aanvraag kan worden geconcludeerd dat er geen ontheffing op grond van de 

Wnb is vereist en geen passende beoordeling hoeft plaats te vinden. 

 

Coördinatie met de Waterwet 

De Wm en de Waterwet kennen voor IPPC-bedrijven een coördinatieregeling voor de af-

stemming van de vergunningverlening ingevolge deze wetten. 

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

tie behoort, waarbij geen sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning als 

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

derhalve niet van toepassing. 

 

Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer) 

In Nederland is de milieueffectrapportage geregeld in de Wm en in de uitvoeringswetge-

ving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit Milieueffectrappor-

tage, hierna het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving invloed op de regel-

geving voor de milieueffectrapportage, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw).  

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

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

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

waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (on-

derdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).  

 

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

Uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat het begrip verwijdering in 

categorie D 18, bijlage 1 Besluit mer breder moet worden opgevat en dat naast verwijde-

ringshandelingen ook handelingen die leiden tot nuttige toepassing moeten worden mee-

genomen. De aanvraag heeft betrekking op een verandering van een activiteit als be-

doeld in categorie D 18 kolom 1, bijlage 1 Besluit mer, maar de verandering betreft per 

saldo een afname van de activiteit. Een m.e.r.-beoordeling is derhalve niet aan de orde 

voor de gevraagde verandering. 

 

Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 

Het bedrijf van Van Peperzeel aan de James Wattlaan 6 accepteert en verwerkt afvalstof-

fen waarvoor een meldingsplicht geldt via het Landelijk meldpunt afvalstoffen ingevolge 
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het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit besluit is 

rechtstreeks werkend. Uit het buitenland afkomstig afval hoeft alleen gemeld te worden 

voor zover er geen vergunning (kennisgeving) van de EVOA nodig is. Het KEI-materiaal 

en de geneesmiddelen zijn afkomstig uit Nederland. 

 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) 

gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 

regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. 

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de in-

richting per 1 januari 2013 aangemerkt als een type C-inrichting. Voor een deel van de 

activiteiten, die beschreven en afgeperkt zijn in hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbe-

sluit, die binnen deze inrichting verricht worden, is het Activiteitenbesluit van toepassing 

geworden.   

Op de gevraagde veranderingen zijn de algemene bepalingen van hoofdstuk 2 en 3 van 

het Activiteitenbesluit van toepassing voor zover dat is gesteld in het Activiteitenbesluit.  

 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen 

van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder 

meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stof-

fen. 

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het 

huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer: 

• het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd; 

• de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het 

groepsrisico). 

De normen voor en wijze van berekenen van het plaatsgebonden risico en de verant-

woording van het groepsrisico zijn opgenomen in het Bevi.   

De vigerende vergunningen voor de inrichting laat het opslaan van stoffen toe waardoor 

het Bevi van toepassing is op de inrichting.  

De overwegingen ten aanzien van het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot de 

aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van dit besluit.   

 

Provinciaal omgevingsbeleid 

Bij de verlening van een milieuvergunning kunnen de volgende provinciale regels en be-

leidslijnen van belang zijn: 

• Omgevingsverordening Flevoland; 

• Omgevingsplan Provincie Flevoland; 

• Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011; 

• Beleidsregels geur. 
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Omgevingsverordening Flevoland 

In de Omgevingsverordening Flevoland zijn gebieden met een bijzondere milieubescher-

ming aangewezen. De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of 

in de nabijheid van een stiltegebied. 

 

Omgevingsplan Provincie Flevoland 

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen dient op grond van artikel 2.14 onder b. on-

der 10 van de Wabo rekening te worden gehouden met het Omgevingsplan provincie Fle-

voland. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het Omgevingsplan. 

 

Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning wordt de Beleidsregel 

vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (hierna: beleidsregel vergunningverlening) 

gebruikt. 

Onder punt 1.1 van deze beleidsregel zijn de uitgangspunten voor de beoordeling van 

een milieuvergunning vastgelegd. Uitgegaan wordt van de meest recente landelijk gel-

dende normen, richtlijnen, vereisten en inzichten (voor zover niet reeds genoemd in ta-

bel 2 behorende bij de ministeriële Regeling aanwijzing BBT-documenten), zoals het Be-

leidsstandpunt verwijdering baggerspecie, de PGS/CPR-richtlijnen, de NEN/NEN-EN nor-

men, de SIKB-protocollen (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en 

normen die daar indirect uit voortvloeien. Onder de punten 1.2 tot en met 1.4 wordt in 

de beleidsregel ingegaan op respectievelijk de vergunning op maat, de bescherming van 

de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, en op het aspect geluid. In de onderstaande 

teksten wordt per onderwerp een nadere afweging weergegeven. 

 

Beleidsregels geur  

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning hanteert de provincie de 

Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 (hierna: beleidsregels geur). In 

de beleidsregels geur zijn de volgende uitgangspunten en beleidslijnen vastgelegd. On-

derscheid wordt gemaakt tussen gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestem-

mingen. Dit onderscheid is vertaald naar de normstelling. Bij nieuwe situaties en gevoe-

lige 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 hoofdstuk 2 (zie onderdeel geur) verder uitge-

werkt. 

 

Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 

Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

Openbaar Bestuur) in werking getreden. Toepassing van de Wet Bibob moet voorkomen 

dat de provincie Flevoland, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van 

subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten, criminele activiteiten faciliteert. Op 

grond van deze wet kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning weigeren of intrekken, 

dan wel een gegadigde uitsluiten bij de aanbesteding voor een overheidsopdracht, wan-

neer het gevaar bestaat dat deze wordt benut voor het plegen van een strafbaar feit of 

het voordeel trekken uit een strafbaar feit. 
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Op 10 juli 2012 is de Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 vastgesteld en op 1 oktober 

2012 in werking getreden. Op grond van artikel 4 lid 2 van deze beleidsregel wordt, 

voordat tot verlening van de oprichtingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, on-

der e, onderdeel 1° Wabo en onder i van hetzelfde artikel wordt overgegaan, toetst de 

provincie de integriteit van de betrokkene. De aanvraag betreft een verandering van een 

vergunning en geeft geen aanleiding voor een Bibob toets. 

 

2  Overwegingen algemene milieuaspecten 

2.1  Toetsingskader 

 

IPPC-richtlijn 
De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) richt zich op een 

geïntegreerde aanpak om industriële verontreinigingen te voorkomen en te bestrijden, 

door toepassing van "best available techniques (BAT)". In het Nederlands worden deze 

de "beste beschikbare technieken" (BBT) genoemd. De IPPC-richtlijn verplicht de lidsta-

ten tot informatie-uitwisseling tussen lidstaten en industrie om te komen tot een nadere 

invulling van BAT voor iedere afzonderlijke industriële sector. Als resultaat hiervan brengt 

de Europese Commissie zogenaamde BAT reference documents (BREF's) uit, waarin per 

sector een overzicht wordt gegeven van technieken die als BAT kunnen worden be-

schouwd.  

 

RIE en BBT-conclusies 

Een installatie valt onder de IPPC richtlijn, indien de activiteit in omvang valt onder een 

categorie van activiteiten die is aangewezen in bijlage 1 bij de Richtlijn 2010/75/EU in-

zake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 

(RIE).  

De gevraagde vergunning heeft betrekking op een installatie die wordt bedoeld in de bij-

lage 1 van de RIE. Op de acceptatie en opslag van KEI-materiaal zijn de BBT-conclusies 

afvalbehandeling van toepassing. 

 

Regeling omgevingsrecht  

In de Regeling omgevingsrecht zijn andere BBT documenten aangewezen die bij de ver-

gunningverlening betrokken moeten worden. Deze BBT documenten komen in de verdere 

overwegingen aan de orde. 

 

2.2 Algemene milieuaspecten 

 

Bodem 

Het toetsingskader voor de nieuwe bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting is 

de Nederlandse Richtlijn bodembescherming (NRB 2012). Voor nieuwe activiteiten binnen 

de inrichting wordt getoetst aan de NRB 2012. Het doel van de NRB 2012 is het onder-

steunen van afwegingsprocedures rond mogelijke vormen van bodembescherming bij bo-
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dembedreigende activiteiten binnen inrichtingen, om een verwaarloosbaar risico te berei-

ken. De NRB 2012 beperkt zich tot normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten 

en richt zich niet op calamiteiten. De NRB 2012 is het richtinggevend instrument op basis 

waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen lei-

den tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een 

inrichting. 

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op een nieuwe, voor de bodem bedrei-

gende activiteit.  

 

Geluid 

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op wijziging van geluidproducerende 

activiteiten binnen de locatie. Er is geen verruiming gevraagd van de geluidnormen die 

aan de vigerende omgevingsvergunning zijn verbonden. 

 

Luchtkwaliteit 

De Wm, zoals deze luidt na de wijziging van 11 oktober 2007 (luchtkwaliteitseisen, Stb. 

2007, 414) en de daarop gebaseerde regelgeving, bevat de wettelijke grenswaarden voor 

de luchtkwaliteit in Nederland. De Wm bevat wettelijke grenswaarden, streefwaarden en 

plandrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10, ook wel fijn 

stof genoemd), lood, koolmonoxide en benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en 

benzo(a)pyreen (PAK). 

De grenswaarden geven kwaliteitsniveaus aan voor de buitenlucht. Daarbij zijn alle loca-

ties van belang, met uitzondering van de arbeidsplek. De grenswaarden gelden niet voor 

de arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. De grenswaarden uit de 

Wm die in Nederland in de praktijk knelpunten kunnen opleveren zijn: 

 Jaargemiddelde concentratie NO2 (stikstofdioxide): 40 µg/m3 

 Jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof): 40 µg/m3 
 24-uursgemiddelde concentratie PM10 50 µg/m3 die niet meer dan 35 maal per 

jaar mag worden overschreden. 

De concentraties van de overige stoffen uit de Wm- te weten zwaveldioxide (SO2), kool-

monoxide (CO), stikstofoxide (NOx), lood (Pb), benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel 

en benzo(a)pyreen (PAK) - komen in Flevoland nergens in de buurt van de grenswaarden 

voor de desbetreffende stoffen. Daarom is het redelijk om bij de beoordeling van de ge-

volgen van deze inrichting voor de luchtkwaliteit alleen nader in te gaan op de concentra-

ties voor NO2 en PM10. 

De gevraagde verandering leidt niet tot verhoging van emissies naar de lucht van de ge-

noemde stoffen binnen de inrichting.   

De verandering heeft geen gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen van en naar 

het bedrijfsterrein. Het effect van de verandering op de luchtkwaliteit is niet in beteke-

nende mate. 

Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde verandering niet leidt tot een over-

schrijding van de in de Wm opgenomen grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

 

Emissie naar de lucht en geur 

De gevraagde verandering leidt niet tot een toename van de emissie naar de lucht of van 
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geur. Er is dus geen aanleiding om de omgevingsvergunning op deze onderwerpen te 

veranderen. 

 

Afvalwater 

De gevraagde verandering heeft geen effect op de afvoer van afvalwater uit de inrichting.  

 

Afvalstoffen 

Ingevolge de Wm moet bij de vergunningverlening rekening worden gehouden met het 

geldende landelijke afvalbeheersplan (LAP3).  

Het uitsluitend opslaan van afvalstoffen wordt in het LAP3 altijd als doelmatig aange-

merkt. 

Met de inwerkingtreding van LAP3 moesten de vergunningen van de afvalbedrijven zono-

dig geactualiseerd worden. De vigerende vergunning bevat bijlagen die volgden uit het 

toenmalige afvalbeheersplan. Dit betreffen bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebe-

leid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor mon-

stername, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen 

administratieve organisatie en interne controle. Het LAP3 bevat andere regels waaraan 

het afval en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle 

(A&V en AO/IC) moet voldoen. Er is dus aanleiding om de vigerende vergunningvoor-

schriften en de bijlagen van de vergunningvoorschriften op dit punt te actualiseren. 

 

Wijziging van de te accepteren afvalstoffen 

De aanvraag bevat het toevoegen van 2 Euralcodes en het intrekken van een hele lijst 

met Euralcodes. De aanvraag bevat geen nieuw A&V en AO/IC. Daar is door de ge-

vraagde wijziging wel aanleiding voor. In de voorschriften is derhalve ook een voorschrift 

toegevoegd dat een actueel A&V en AO/IC ter goedkeuring wordt ingediend. Met een 

goedgekeurd geactualiseerd A&V en AO/IC wordt tevens voldaan aan de BBT-conclusies 

Afvalbehandeling. 

 

Energiepreventie 

De aanvraag heeft geen gevolgen voor het energieverbruik binnen de inrichting. Een 

energiebesparingsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is derhalve 

niet aan de orde. 

 

Verkeer en mobiliteit 

Er is geen toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting ge-

vraagd. Een mobiliteitsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is der-

halve niet aan de orde. 

 

Externe veiligheid 

De gevraagde verandering leidt tot de volgende verandering van de opslag van gevaar-

lijke stoffen binnen de inrichting: 

 De niet meer geaccepteerde gevaarlijke afvalstoffen worden dientengevolge niet 

meer opgeslagen in de daarvoor bedoelde opslagcontainer(s).  
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De drie containers op het buitenterrein zijn inmiddels al bedoeld voor de opslag 

van batterijen (zie milieuneutrale wijziging van 30 april 2020). 

 Het geaccepteerde KEI-materiaal (als gevaarlijk afval aangemerkte elektronica en 

ICT afval) wordt in een kleine hoeveelheid van 1500 kg maximaal opgeslagen in 

een opslagruimte van het hoofdgebouw.   

De aanvraag heeft geen betrekking op overige opslagplaatsen.  

 

Relatie met het Bevi 

De inrichting bevat een opslagplaats waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi) van toepassing is. Dit betreft de grote bedrijfshal die bedoeld is voor de opslag 

van ongesorteerde batterijen, batterijen van elektrische voertuigen en een  

diepontladingsinstallatie. Voor een dergelijke opslagplaats wordt ingevolge het de Rege-

ling externe veiligheid inrichtingen (Revi) een  standaard richtwaarde gegeven voor het 

plaatsgebonden risico vanaf de grens van de opslagvoorziening en een straal voor een 

invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico moet worden beoordeeld. In afwijking van 

het Revi mag door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) andere afstanden 

worden vastgesteld. Een QRA maakt geen onderdeel uit van de aanvraag. 

De standaard richtwaarden voor de risicoafstand en het invloedsgebied worden niet beïn-

vloed door of heeft geen invloed op de opslag van het KEI-materiaal in het hoofdgebouw 

van de inrichting. De beoordeling van  (afwijkende) risicoafstanden voor de onderhavige 

inrichting behoort niet tot de onderhavige verandering. De gevraagde verandering heeft 

geen andere of grotere nadelige gevolgen ten aanzien van de externe veiligheid. 

 

 

Wijziging voorschriften, ambtshalve reparatie en actualisatie 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal reparaties in de vergunningsi-

tuatie door te voeren. Uit het vergunningenoverzicht in paragraaf 1.1 blijkt dat inmiddels 

10 omgevingsvergunningen zijn verstrekt voor deze locatie. Uit een toets van deze ver-

gunningen volgt dat een aantal definities en voorschriften per abuis niet zijn ingetrokken 

waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De eenduidigheid en handhaafbaarheid van de ver-

gunning komt daardoor in geding.  

 

De vergunning moet tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van 

het Landelijk afvalbeheerplan 3.  

Concreet betreft het de volgende delen uit de vergunning: 

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:  

 hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel: dit betreft een dubbele set; 

 paragraaf 3.1 geluidnormeringvoorschriften 3.1.1, 3,1,2, 3.1.3: dit betreft en 

dubbele set; 

 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4: dit betreft een actualisatie aan LAP3;  

 12.3.2 en 12.3.3: dit betreft een actualisatie aan LAP3;  



 

 

 

Ontwerpbesluit          James Wattlaan 6 in Lelystad 

Kenmerk Z2020-015056         pagina  18 van 23      OLO nr. 5626867 

     

 

 de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het 

verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monstername, analyse en alge-

mene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve 

organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007:  

dit betreffen actualisatie aan LAP3. 

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: 

voorschrift 5.3.2: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aan-

vraag. 

 

Van de vergunning van 29 april 2015 voorschrift 4.1.1: dit betreft een intrekking en ver-

vanging ingevolge de vigerende aanvraag; 

 

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778  voorschrift 5.1.1, 

5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes: dit betreft een intrekking en vervanging 

ingevolge de vigerende aanvraag. 

 

Ter vervanging van de ingetrokken voorschriften worden de voorschriften van bijlage 1 

bij dit besluit aan de omgevingsvergunning verbonden. De nummering volgt de numme-

ring van de oprichtingsvergunning van 9 februari 2007 met kenmerk 499459.  

 

Conclusie 

Gelet op de bovenstaande overwegingen kan de gevraagde verandering van de inrichting 

of de werking daarvan worden vergund. Aan de vergunning worden voorschriften verbon-

den in het belang van de bescherming van het milieu. 
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Bijlage: Voorschriften. 
Aan de omgevingsvergunning 9 februari 2007 met kenmerk 499459 worden de volgende 

voorschriften toegevoegd. 

 

5.3.1 

a) Uitsluitend de volgende afvalstoffen en hoeveelheden mogen worden geaccepteerd en 

opgeslagen: 

 

 

Categorie 
 

Benaming 
 

Maximale 
opslag-ca-

paciteit 
ton 

 

Maximale  

capaciteit 
ton per 
jaar  

 

Euralcode 

Aluminium     

    

    

 
 

   

Brons     

   

   

Batterijen     

    

   

    

 
 

 

Cadmium  

 

   

Condensa-
toren  

 

  

 

 

Ferro-

metalen 

    

Lood     

 
 

 

  

  

  

   

  

 
 

 

  

artikel 10.1.c
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Koper  

 

 

   

Messing     

  

 
 

   

     

RVS  
 

   

Tin  

 

   

Kwik en 

kwikhouden
de afvalstof-
fen  

  

 
 

  

 

  

 

 
  

 

 

   

 

Overige 
metalen  

   

     
 

    
 

    
 

   
 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

Soldeer    

 

   

Zink   
  

 
 

    

Elektronische 
apparaten 

    

 

 
 

   

Overige 

afvalstoffen 

 

 
   

Totaal  1.978,5   

artikel 10.1.c
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1 zink-bruinsteen, alkaline-, kwikoxide-, zilveroxide-batterijen, knoopcellen ongesorteerd, 

nikkel-cadmium batterijen, batterijen gemengd (zonder knoopcellen), batterijen ge-

mengd (incl. knoopcellen), nikkelmetaalhydride-, lithiumbatterijen, batterijen/accu’s, 

n.e.g. 

2
 waarvan 500 ton ongesorteerde batterijen, 120 ton  batterijen van elektrische 

voertuigen. 

b) De geaccepteerde afvalstoffen worden slechts overeenkomstig de vergunningaanvraag 

binnen de inrichting verwerkt (sorteren, scheiden, opbulken, samenvoegen, ompakken) 

en opgeslagen voor zover daardoor de verwerking overeenkomstig de minimumstandaar-

den van het geldende landelijk afvalbeheersplan niet wordt belemmerd. Bij het samen-

voegen van partijen afvalstoffen dienen de scheidingsregels en mengverboden van het 

geldende landelijk afvalbeheersplan in acht te worden genomen, tenzij in de omgevings-

vergunning anders is bepaald. 

 

c) Het ontvangen KEI- materiaal en niet gevaarlijke geneesmiddelen moeten in het 

hoofdgebouw van de inrichting worden bewaard.  

5.8.2 

De vergunninghoudster dient voor de gehele inrichting een actueel en door het bevoegd 

gezag goedgekeurd Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratieve organisatie en 

Interne controle (AV&AO/IC) te hebben opgesteld. Het AV&AO/IC moet steeds voldoen 

aan het gestelde in het geldende landelijk afvalbeheersplan en de eisen die gesteld zijn 

ingevolge deze vergunning. De vergunninghoudster moet altijd handelen overeenkomstig 

het goedgekeurde AV&AO/IC. 

 

5.8.2.a   

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een AV&AO/IC dat 

voldoet aan het voorgaande voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn 

aangeboden. Dit voorschrift vervalt op de dag het bevoegd gezag het AV&AO/IC heeft 

goedgekeurd. 

5.8.3 
Het goedgekeurde AV&AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor 

het bevoegd gezag ter inzage liggen.  

5.8.4 

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle 

moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is ver-

eist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. 

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:  

a. de reden tot wijziging; 
b. de aard van de wijziging; 

c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en 

de AO/IC; 
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d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren. 

Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd wor-
den. 

 

5.9  Registratie 

5.9.1 

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle 

aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld: 

a. de datum van aanvoer; 

b. de aangevoerde hoeveelheid (kg); 
c. de naam en adres van de locatie van herkomst; 

d. de naam en adres van de ontdoener; 

e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen; 
f. de Euralcode; 

g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
 

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan 

bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met 
"diverse locaties". 

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergun-
ninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst 

worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief. 

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via 
de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld. 

5.9.2 

In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afval-

stoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd: 

a. benaming hulpstof; 

b. de datum van aanvoer; 
c. de aangevoerde hoeveelheid; 

d. de naam en adres van de leverancier. 

5.9.3 

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle af-

gevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan 

het volgende moet worden vermeld: 

a. de datum van afvoer; 
b. de afgevoerde hoeveelheid (kg); 

c. de afvoerbestemming; 

d. de naam en adres van de afnemer; 
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 

f. de Euralcode (indien van toepassing); 
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
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5.9.4 

Van geweigerde partijen afvalstoffen, en reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van 

een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet 

een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld: 

a. de datum van aanvoer; 

b. de aangeboden hoeveelheid (kg); 
c. de naam en adres van plaats herkomst 

d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd; 

e. de Euralcode; 
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing); 

g. de datum van afvoer; 
h. de naam en adres van plaats afvoer. 

 













Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: machtiging 

Datum: maandag 12 april 2021 14:07:01

Bijlagen: doc01180820210412135533.pdf

Beste heer , beste mensen,

Hierbij de officiële machtiging van 

Hopende u zo volledig en juist geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

     
Van Peperzeel 
James Wattlaan 6, 8218 MB  Lelystad
T.  +31 (0)320 
F.  +31 (0)320 
M. +31 (0)6 
KvK 
Volg ons op:   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: intrekking machtiging van 

Datum: maandag 12 april 2021 14:05:09

Bijlagen: doc01180720210412135523.pdf

Geachte heer , beste mensen,

Hierbij de officiële intrekking van de machtiging 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

     
Van Peperzeel 
James Wattlaan 6, 8218 MB  Lelystad
T.  +31 (0)320 
F.  +31 (0)320 
M. +31 (0)6 
KvK 
Volg ons op:   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
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De zienswijze van het college van b en w van gemeente Lelystad (hierna: het college) houdt, kort 

samengevat, het volgende in: 

1. Onder het kopje "Besluit externe veiligheid inrichtingen" van het ontwerpbesluit is het volgende 

vermeld: "De vigerende vergunningen voor de inrichting laat het opslaan van stoffen toe 

waardoor het Bevi van toepassing is op de inrichting. Naar ons oordeel betekent dit dat middels 

dit besluit de Bevi status van de inrichting wordt geformaliseerd 

2. Volgens het college dient in de te verlenen veranderingsvergunning een voorbehoud te worden 

gemaakt omtrent de onlangs vastgestelde status van het bedrijf als Bevi inrichting. Het college 

vindt dat niet kan worden volstaan met alleen het vermelden van deze status. 

3. Volgens het college is verzuimd om in het ontwerpbesluit de gevolgen van de constatering dat er 

sprake is van een Bevi inrichting mee te nemen. Vraag is of alleen een toetsing moet 

plaatsvinden van de gevolgen van het deel waarop de veranderingsvergunning betrekking op 

heeft óf de gevolgen van de gehele inrichting na de verandering. 

4. Vanwege het veiligheidsrisico en de strijdigheid met het bestemmingsplan vindt het college het 

niet acceptabel dat Van Peperzeel zijn bedrijfsvoering langdurig op de locatie James Wattlaan 6 

voortzet. Inzet op verplaatsing is gewenst. Aangezien het bedrijf sedert jaren gevestigd is op 

deze locatie en een belangrijke functie vervult in onze provincie voor wat betreft het inzamelen 

en verwerken van batterijen, accu's en metaal, kan wat het college betreft voor de 

tussenliggende periode de bedrijfsvoering worden gedoogd mits de Veiligheidsregio daarover 

positief adviseert. 

  Het college adviseert daarnaast met de volgende punten rekening te houden: 

1. Het bedrijf Van Peperzeel te wijzen op het veiligheidsrisico door de aanwezigheid van de 

Bevi-inrichting op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad; 

2. Het nemen van maatregelen om het veiligheidsrisico in te perken; 

3. Advies te vragen aan de Veiligheidsregio omtrent het toestaan van een tijdelijke 

voortzetting van de bedrijfsvoering op de locatie James Wattiaan 6 te Lelystad; 

4. Bij een positief advies een termijn te verbinden aan de te verlenen 

veranderingsvergunning, gerelateerd aan de termijn dat het bedrijf Van Peperzeel zich 

inspant om zich te verplaatsen naar een andere locatie; 

5. Het bedrijf er op te wijzen dat na de onder punt 4 gestelde termijn de bestaande 

milieuvergunningen kunnen worden ingetrokken vanwege het risico en de ontoelaatbare 

gevolgen voor het milieu. 

 

reactie OFGV 

zienswijzen 

1. De opmerking in de ontwerpbeschikking dat activiteiten die toegestaan zijn op grond van de 

vigerende vergunning vallen onder het beoordelingskader van het Bevi is slechts een feitelijke 

constatering. Om te bepalen of een inrichting valt onder het toetsingskader van het Bevi dient 

gekeken te worden naar de vergunde en/of aangevraagde activiteiten en. Als de vergunde en/of 

aangevraagde activiteiten zijn genoemd in  artikel 2 van het Bevi moet bij de in artikel 4 en 5 

genoemde besluiten met de in die artikelen genoemde richtwaarden rekening worden 
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gehouden. Of een inrichting onder het Bevi valt wordt met andere woorden van rechtswege 

bepaald en niet door aanwijzing in een besluit van het bevoegd gezag. De in de 

ontwerpbeschikking hierover gemaakte opmerking verandert hier niets aan. 

2. Ik lees deze zienswijze zo dat het college van mening is dat in de vergunning expliciet moet 

worden uitgesloten dat daarmee wordt toegestaan dat de gehele inrichting als zijnde een Bevi 

inrichting wordt toegestaan op de huidige locatie. Ten eerste merk ik hierover op dat de 

aangevraagde vergunning slechts een kleine wijziging betreft van de te accepteren afvalstoffen. 

Bij de beoordeling is ook alleen die wijziging beoordeeld. Daarnaast zijn ambtshalve enkele 

voorschriften aangepast en ingetrokken bij wijze van actualisatie van de vergunning in het kader 

van LAP 3 en om eerder ontstane dubbele voorschriften te herstellen.  Het betreft geen 

revisievergunning en daarom zijn ook alleen het de aangevraagde veranderingen en de te 

actualiseren voorschriften bij de beoordeling betrokken. Met betrekking tot de vraag of 

aangevraagde activiteiten in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan heb ik advies 

gevraagd aan het college van b en w van Lelystad. Uit dat advies is gebleken dat er op grond van 

het bestemmingsplan geen belemmering is voor het verlenen van de aangevraagde verandering.  

3. Op grond van artikel 4 lid 3 hoeft bij de beoordeling van een aanvraag om een 

veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 alleen beoordeeld te 

worden op grond van het Bevi wanneer de aangevraagde verandering leidt tot nadelige gevolgen 

voor het plaatsgebonden risico. Hoewel dit niet expliciet in de considerans benoemd is, is wel 

uiteengezet waarom de aangevraagde (en ambtshalve door te voeren) verandering geen 

gevolgen heeft voor de risico afstanden en de externe veiligheid. Er hoeft daarom ook geen 

beoordeling plaats te vinden van de gehele inrichting zoals bedoeld in het Bevi. Wel zie ik 

aanleiding de considerans op dit punt te verduidelijken. 

4. In dit besluit is beoordeeld of de aangevraagde verandering op dit moment vergund kan worden 

voor het onderdeel milieu. Zoals onder punt 2 ook aangegeven is daarnaast advies gevraagd aan 

het college van b en w van Lelystad over de vraag of de aangevraagde verandering past in het 

vigerende bestemmingsplan. Hierop heeft het college van b en w van Lelystad als gezegd 

geadviseerd dat de verandering (op dit moment) ruimtelijk inpasbaar is. De huidige 

bedrijfsvoering is, afgezien van de aangevraagde verandering, op dit moment voor het onderdeel 

milieu, op basis van de vigerende vergunning(en) toegestaan. Of het wenselijk is dit op langere 

termijn op deze locatie en op deze wijze voort te zetten is daarom in het kader van de nu 

voorliggende procedure niet relevant. Met dit besluit heb ik dan ook niet de intentie om op die 

vraag een antwoord te geven. De opmerking van het college in dit punt dat de 

bedrijfsactiviteiten kunnen worden gedoogd voor zover deze in strijd zijn met het 

bestemmingsplan neem ik ter kennisgeving aan. Het college van Gedeputeerde Staten van  

Flevoland en in haar naam de OFGV zijn in beginsel niet bevoegd om te beslissen over het al of 

niet gedogen van activiteiten die strijdig zijn met het bestemmingsplan. Dit valt onder de 

bevoegdheid van het college van b en w van Lelystad.   

Adviezen 

Ten aanzien van de adviezen van het college merk ik het volgende op: 

1. Van een bedrijf als Van Peperzeel mag worden verwacht dat zijn bekend is met de risico’s die 

horen bij haar bedrijfsvoering en dat zij hier verantwoordelijk mee omgaat.  



2. Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken zijn aan de vigerende vergunning voorschriften 

verbonden en gelden algemeen geldende voorschriften op grond van onder andere het 

Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer.  

3. De Veiligheidsregio is om advies gevraagd bij de voorbereiding van dit besluit, hierop heb ik 

geen advies ontvangen. Het nu voorliggende besluit heeft slechts als doel om een kleine 

aanpassing van de huidige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Voor het overige is voor de 

huidige bedrijfsvoering voor het onderdeel milieu een omgevingsvergunning afgegeven voor 

onbepaalde tijd. Ook de nu voorliggende aanvraag is gedaan voor onbepaalde tijd. De (tijdelijke) 

voortzetting van de bedrijfsvoering van Van Peperzeel in algemene zin is geen onderdeel van de 

beoordeling van de aanvraag en daarmee ook niet van dit besluit.  

4. De veranderingsvergunning is voor onbepaalde tijd aangevraagd en kan om die reden ook alleen 

voor onbepaalde tijd verleend worden. Het verbinden van de termijn waarvoor deze vergunning 

wordt verleend aan de mogelijke verplaatsing van het bedrijf zou, nu hierover in dit stadium nog 

weinig zekerheid bestaat, daarnaast zorgen voor rechtsonzekerheid voor de aanvrager en zou 

ook om die reden niet redelijk zijn. 

5. Onder punt 4 heb ik uiteengezet waarom van een dergelijke termijn geen sprake kan zijn. 

Daarnaast leent deze procedure zich naar mijn mening niet voor een dergelijke clausule omdat 

dit buiten het bereik van de ingediende aanvraag valt.  



Van:
Aan:
Onderwerp: Adviesaanvraag ten behoeve van de aanvraag Van Peperzeel BV - 5626867 is ingediend

Datum: dinsdag 22 december 2020 10:45:49

Geachte meneer, mevrouw,

De adviesaanvraag die u heeft gedaan voor aanvraag Van Peperzeel BV - 5626867 is
ingediend bij VR Flevoland. De adviesorganisatie krijgt inzage in de aanvraag en kan een
advies aan het dossier toevoegen.

In de toelichting bij de adviesaanvraag heeft u het volgende ingevuld:

Wil de brandweer gebruik maken van de gelegenheid om advies uit te brengen over de
aanvraag in relatie tot de bevi status van de inrichting?

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsloket online

-------------------------------
De aanvraaggegevens

Naam: Van Peperzeel BV
Aanvraagnummer: 5626867 
Type: Omgevingsvergunning / melding
Werkzaamheid: Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
Referentiecode aanvrager: Milieu-neutraal 2020
Datum indiening: 25-11-2020
Bevoegd gezag: r2
Referentiecode bevoegd gezag: Z2020-015068
Verplichtingtype: Vergunningsplicht
Soort procedure: regulier (onder voorbehoud)

Bekijk de aanvraag

-------------------------------
Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.
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Van:
Aan:
Onderwerp: Adviesaanvraag ten behoeve van de aanvraag Van Peperzeel BV - 5626867 is ingediend

Datum: donderdag 3 december 2020 12:10:10

Geachte meneer, mevrouw,

De adviesaanvraag die u heeft gedaan voor aanvraag Van Peperzeel BV - 5626867 is
ingediend bij Insp. L&T (advies Wabo/BRZO). De adviesorganisatie krijgt inzage in de
aanvraag en kan een advies aan het dossier toevoegen.

In de toelichting bij de adviesaanvraag heeft u het volgende ingevuld:

U wordt in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen op de aanvraag. De inrichting
als geheel betreft een IPPC-inrichting.

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsloket online

-------------------------------
De aanvraaggegevens

Naam: Van Peperzeel BV
Aanvraagnummer: 5626867 
Type: Omgevingsvergunning / melding
Werkzaamheid: Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
Referentiecode aanvrager: Milieu-neutraal 2020
Datum indiening: 25-11-2020
Bevoegd gezag: r2
Referentiecode bevoegd gezag: Z2020-015068
Verplichtingtype: Vergunningsplicht
Soort procedure: regulier (onder voorbehoud)

Bekijk de aanvraag

-------------------------------
Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.
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Van:
Aan:
Onderwerp: Adviesaanvraag ten behoeve van de aanvraag Van Peperzeel BV - 5626867 is ingediend

Datum: donderdag 3 december 2020 12:08:21

Geachte meneer, mevrouw,

De adviesaanvraag die u heeft gedaan voor aanvraag Van Peperzeel BV - 5626867 is
ingediend bij Gemeente Lelystad. De adviesorganisatie krijgt inzage in de aanvraag en kan
een advies aan het dossier toevoegen.

In de toelichting bij de adviesaanvraag heeft u het volgende ingevuld:

Gelet op de Wabo wordt gemeente Lelystad in de gelegenheid gesteld om een advies uit te
brengen over de aanvraag.

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsloket online

-------------------------------
De aanvraaggegevens

Naam: Van Peperzeel BV
Aanvraagnummer: 5626867 
Type: Omgevingsvergunning / melding
Werkzaamheid: Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
Referentiecode aanvrager: Milieu-neutraal 2020
Datum indiening: 25-11-2020
Bevoegd gezag: Provincie Flevoland
Referentiecode bevoegd gezag: Z2020-015068
Verplichtingtype: Vergunningsplicht
Soort procedure: regulier (onder voorbehoud)

Bekijk de aanvraag

-------------------------------
Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.
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Aanvrager: 

Van Peperzeel B.V. 

 

Locatie:  

James Wattlaan 6  
8218 MB Lelystad 

 

Onderwerp:  

Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevings-

vergunning onderdeel milieu 

 

Datum aanvraag:   

25 november 2020 

 

OLO nummer:   

5626867 

 

Kenmerk OFGV:  

Z2020-015056 
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Aanvraag 

Op 25 november 2020 is via het Omgevingsloket Online een aanvraag ingediend door 

Van Peperzeel B.V. voor het wijzigen van de lijst met te accepteren Euralcodes. De aan-

vraag heeft betrekking op het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd 

worden. Bij de bedoelde Euralcodes betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer ge-

accepteerd worden. Toe te voegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein 

Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Per 

saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen. 

De aanvraag is ingediend als milieuneutrale verandering, als bedoeld in artikel 3.10 lid 3 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ambtshalve een aantal reparaties in de 

voorschriften behorende bij de vigerende omgevingsvergunning onderdeel milieu door te 

voeren. Het gaat hierbij om definities en voorschriften die per abuis niet zijn ingetrokken 

waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De vergunningvoorschriften worden tevens geactu-

aliseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbeheerplan 3.  

 

Besluit 

Gelet op artikel 2.1 lid 1 onder e besluit ik: 

1) aan van Peperzeel B.V. gevestigd aan de James Wattlaan 6 te Lelystad de ge-

vraagde vergunning te verlenen voor het wijzigen van de lijst met te accepteren 

afvalstoffen en opgeslagen hoeveelheden afvalstoffen. 

2) de volgende vergunningvoorschriften in te trekken: 

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:  

hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel, paragraaf 3.1 geluidnormering, 

voorschriften 3.1.1, 3,1,2, 3.1.3, 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 12.3.2 en 12.3.3,  de 

bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het ver-

werkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monstername, analyse en algemene 

eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organi-

satie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007; 

 

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: voorschrift 5.3.2; 

Van de vergunning van 29 april 2015: voorschrift 4.1.1; 

 

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778:  voorschrift  

5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes. 

3) aan de vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage 

Voorschriften, die bij dit besluit is gevoegd.  

4) dat uitsluitend de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de 

vergunning: 

- Het aanvraagformulier; 

- niet technische samenvatting definitief.pdf 
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Procedurele informatie 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf  

3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). 

 

Afschriften 

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan: 

• de aanvraagster van de vergunning, zijnde Van Peperzeel B.V. 

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

• Inspectie leefomgeving en transport. 

 

  

Zienswijzen 

Het ontwerpbesluit en de aanvraag met bijbehorende stukken hebben zes weken ter in-

zage gelegen.  Tegen het definitieve besluit kan alleen beroep worden ingediend door be-

langhebbenden die ook een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend.   

 

 

Beroep 

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het besluit en 

de aanvraag met bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage. De kennisge-

ving hiervan wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van de pro-

vincie. Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tij-

dens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift 

moet ingediend worden bij:  

 

Rechtbank Midden-Nederland 

Afdeling bestuursrecht 

Postbus 16005 

3500 DA Utrecht.  

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum 

en een omschrijving van het besluit. Ook moet en motivatie worden gegeven waarom be-

roep wordt ingediend en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd. 

 

Voorlopige voorziening  

Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. 

Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daar-

naast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningen-

rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding 

van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige 

voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzienin-

genrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangege-

ven waarom sprake is van een spoedeisend belang.   
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Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffier-

echt) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van beroep en een voorlo-

pige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.  

 

Belanghebbenden  

De volgende belanghebbenden kunnen beroep aantekenen: 

• belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend op het ontwerpbesluit; 

• belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswij-

zen te hebben ingediend op het ontwerpbesluit, en 

• belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die in het definitieve 

besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gele-

gen. 
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1 Procedurele overwegingen 

 

1.1   Algemeen 

 

Projectbeschrijving 

De bedrijfsactiviteiten van Van Peperzeel B.V. omvatten het inzamelen en sorteren van 

oude accu’s en batterijen, de in- en verkoop van diverse non-ferro metalen en de op- en 

overslag van gevaarlijk afval. Daarnaast worden lithium batterijen ontladen en gesor-

teerd. De afvalstoffen kunnen afkomstig zijn uit Nederland en het buitenland. 

Deze aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstof-

fen. Concreet betreffen de wijzigingen het intrekken van een lijst met Euralcodes die ge-

accepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes die worden ingetrokken betreft het ge-

vaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toevoegen zijn de Euralcode 

20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 

01 32 voor geneesmiddelen. Deze afvalstoffen zijn direct afkomstig van de inzameling 

van Wecycle bij de detailhandel. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveel-

heid opgeslagen en geaccepteerde (gevaarlijke) afvalstoffen. 

 

Aanvraag 

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten: 

a. het aanvraagformulier, zoals ingediend via het Omgevingsloket online; 

b. niet technische samenvatting definitief.pdf 

c. in te trekken en vergunde Euralcodes.pdf 
d. 20201125 Vergunde Eural-codes VP.docx 

e. verpakkingsinstructie P909.pdf 
f. bijzondere bepalingen.pdf 

g. Fotos.pdf 

h. VP001 beganegrond 20_11_2020_pdf 

 

Vergunningplicht 

Op de locatie van de inrichting aan de James Wattlaan 6 in Lelystad bevinden zich instal-

laties voor de opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen als genoemd in cate-

gorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE, richtlijn 

2010/75/EU). De verwerkingscapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen in sorteerinstallaties 

bedraagt meer dan 10 ton per dag als bedoeld in categorie 5.1 van bijlage 1 van de RIE. 

Dat betekent dat de inrichting Van Peperzeel B.V. aangemerkt wordt als een IPPC in-

richting en de installatie als IPPC-installatie. Op basis van artikel 2.1 lid 1 onder e van de 

Wabo in combinatie met artikel 2.1 lid 2 Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) worden in-

richtingen met een IPPC-installatie als vergunningplichtig aangewezen. Gedeputeerde 

Staten van Flevoland is ingevolge het Bor aangewezen als bevoegd gezag. 

 

Huidige vergunningensituatie 

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen waarin het aspect milieu is opgenomen 

verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wabo: 
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1.2   Procedureverloop 

Ontvankelijkheid en opschorting procedure 

Op 25 november 2020 is de aanvraag via het Omgevingsloket Online ingediend en daar 

geregistreerd onder nummer 5626867. 

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat voor 

wat betreft het onderdeel milieu voldoende informatie voor een goede beoordeling van de 

gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvan-

kelijk en in behandeling genomen. 

 

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf  

3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). 

 

Adviezen  

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid 

of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, 

alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, is de aanvraag ter advisering verzonden 

aan: 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad; 

 Inspectie Leefomgeving en Transport; 

 Brandweer Flevoland. 

Er is naar aanleiding van de aanvraag een advies van de gemeente Lelystad ontvangen 

op 31 december 2020. De gemeente Lelystad geeft aan geen belemmering te zien voor 

het vergunning van de gevraagde (milieuneutrale) wijziging. Er is aangegeven, dat de 

onderhavige vergunning geen betrekking heeft op het legaliseren van vier opslagcontai-

ners, die via een gedoogbrief tot 1 juli 2021 binnen de inrichting zijn toegestaan. Tevens 

wordt het KEI materiaal in het hoofdgebouw bewaard. De gemeente geeft aan dat door 

het constateren dat ingevolge de activiteiten in de bedrijfshal het Besluit Externe Veilig-

heid Inrichtingen van toepassing is geworden op de inrichting, er een strijdigheid is met 

het geldende bestemmingsplan. De gemeente Lelystad wijst er op dat door het hoge 

aantal verstrekte vergunningen voor het bedrijf, het geheel erg ondoorzichtig wordt en 

een revisievergunning erg wenselijk is. 

Naar aanleiding van dit advies is de plattegrondtekening VP001 beganegrond 

20_11_2020_pdf die bij de aanvraag is gevoegd niet aan de onderhavige vergunning 

verbonden. In de voorschriften is bepaald dat het ontvangen KEI materiaal in het hoofd-

gebouw moet worden bewaard.  

 

Zienswijzen 

Op 19 maart 2021 is naar aanleiding van het ontwerpbesluit een zienswijze en advies in-

gediend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad. 

De zienswijze is binnen de inzagetermijn van ontwerpbesluit ingezonden en derhalve in 

behandeling genomen. De zienswijzen zijn als volgt: 
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1. Onder het kopje "Besluit externe veiligheid inrichtingen" van het ontwerpbesluit is het 

volgende vermeld: De vigerende vergunningen voor de inrichting laat het opslaan van 

stoffen toe waardoor het Bevi van toepassing is op de inrichting.  

Naar oordeel van het college betekent dit dat via dit besluit de Bevi status van de in-

richting wordt geformaliseerd. 

 

Voorts merkt het college op dat voorheen (red. in de omgevingsvergunning) gesteld 

werd dat er geen sprake was van een Bevi inrichting. In de vergunning van 2017 

(OLO3347639, kenmerk OFGV HZ_WABO-78778) is vermeld dat de inrichting geen 

risicovol bedrijf in de zin van het Bevi is en het besluit daarom niet van toepassing is 

op de vergunning. Het college stelt dat daarom destijds geen zienswijze is ingediend 

en op basis van deze informatie geen strijdigheid met het bestemmingsplan heeft ge-

constateerd. 

 

Beantwoording 

De bedoelde passage in paragraaf 1.3 is naar aanleiding van de zienswijze als volgt 

gewijzigd: 

De vigerende omgevingsvergunningen onderdeel milieu voor de inrichting laten het 

opslaan van gevaarlijke afvalstoffen in emballage in hoeveelheden toe die groter zijn 

dan de drempelwaarde van het Bevi. Het Bevi moet dus bij de besluitvorming op de 

aanvraag worden betrokken. De overwegingen ten aanzien van het externe veilig-

heidsbeleid met betrekking tot de onderhavige aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 

2.2 van dit besluit.  

 

De opmerking in de ontwerpbeschikking dat activiteiten die toegestaan zijn op grond 

van de vigerende vergunning vallen onder het beoordelingskader van het Bevi is 

slechts een feitelijke constatering. Om te bepalen of een inrichting valt onder het 

toetsingskader van het Bevi dient gekeken te worden naar de vergunde en/of aange-

vraagde activiteiten. Als de vergunde en/of aangevraagde activiteiten zijn genoemd in 

artikel 2 van het Bevi moet bij de in artikel 4 en 5 genoemde besluiten met de in die 

artikelen genoemde richtwaarden rekening worden gehouden. Of een inrichting onder 

het Bevi valt wordt met andere woorden van rechtswege bepaald en niet door aanwij-

zing in een besluit van het bevoegd gezag. De in de overwegingen bij de ontwerpbe-

schikking hierover gemaakte opmerking verandert hier niets aan.  

 

Het college merkt terecht op dat in de vergunning OLO3347639, kenmerk OFGV 

HZ_WABO-78778 wordt gesteld dat de inrichting niet onder het Bevi valt. Deze ver-

melding is tevens opgenomen in de oprichtingsvergunning van 2007. Gelet op de ge-

vraagde activiteiten voor de oprichtingsvergunning van 2007 en het toen geldende 

Bevi moet geconstateerd worden dat de activiteiten binnen de inrichting bij de oprich-

ting al onder de werkingssfeer van het Bevi vielen. Deze constatering neemt niet weg 

dat er een ongewenste strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan is ontstaan. 

Deze strijdigheid kan met het onderhavige besluit niet worden weggenomen. 

 

Tenslotte merk ik op dat het nu voorliggende besluit alleen betrekking heeft op de 

aangevraagde milieuneutrale wijziging (het aanpassen van te accepteren euralcodes) 

en een ambtshalve wijziging van een aantal voorschriften vanwege de aanpassing 

van het Landelijk afvalbeheerplan (Lap 3). Dit besluit strekt er uitdrukkelijk niet toe 
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om in strijd met het vigerende bestemmingsplan toestemming te verlenen voor het 

exploiteren van een risicovolle (Bevi) inrichting. Dit kan alleen door een wijziging van 

het bestemmingsplan of een vergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan. 

Voor zover het bestemmingsplan zelf geen ruimte laat om hiervan bij vergunning af 

te wijken kan een dergelijke vergunning niet worden verleend zonder dat de gemeen-

teraad (het bevoegd gezag voor het vaststellen en wijzigen van het bestemmings-

plan) hiervoor een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.  

 

2. Volgens het college dient in de te verlenen veranderingsvergunning een voorbehoud 

te worden gemaakt omtrent de onlangs vastgestelde status van het bedrijf als Bevi 

inrichting. Het college vindt dat niet kan worden volstaan met alleen het vermelden 

van deze status. 

 

Beantwoording 

Ik lees deze zienswijze zo dat het college van mening is dat in de vergunning expliciet 

moet worden uitgesloten dat daarmee wordt toegestaan dat de gehele inrichting als 

zijnde een Bevi inrichting wordt toegestaan op de huidige locatie.  

 

Het onderhavige besluit betreft een omgevingsvergunning onderdeel milieu. De aan-

gevraagde vergunning betreft een milieuneutrale wijziging van de te accepteren af-

valstoffen. In haar advies van 31 december 2020 heeft het college aangegeven geen 

belemmering te zien voor het vergunnen hiervan. 

Bij de beoordelingen in hoofdstuk 2 van de overwegingen bij dit besluit zijn de milieu-

gevolgen als gevolg van die wijziging beoordeeld. Daarnaast zijn ambtshalve enkele 

voorschriften aangepast en ingetrokken bij wijze van de verplichte actualisatie van de 

vergunning in het kader van LAP 3 en om eerder ontstane dubbele voorschriften te 

herstellen. Gelet op de werking van het Bevi zie ik niet in hoe een voorbehoud kan 

worden gemaakt op een “Bevi-status”. De betrokken activiteiten zijn reeds vergund. 

Het besluit betreft geen revisievergunning.  

 

3. Volgens het college is verzuimd om in het ontwerpbesluit de gevolgen van de consta-

tering dat er sprake is van een Bevi inrichting mee te nemen. Vraag is of alleen een 

toetsing moet plaatsvinden van de gevolgen van het deel waarop de veranderingsver-

gunning betrekking op heeft óf de gevolgen van de gehele inrichting na de verande-

ring. 

 

Beantwoording 

Op grond van artikel 4 lid 3 van het Bevi worden de in dat besluit genoemde veilig-

heidsafstanden alleen bij de beoordeling van een aanvraag om een veranderingsver-

gunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 betrokken wanneer de aange-

vraagde verandering leidt tot nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico. 

Hoewel dit niet expliciet in de considerans van het ontwerpbesluit benoemd is, is wel 

uiteengezet waarom de aangevraagde (en ambtshalve door te voeren) verandering 

geen gevolgen heeft voor de risicoafstanden en de externe veiligheid. Er hoeft 

daarom ook geen beoordeling plaats te vinden van de gehele inrichting zoals bedoeld 

in het Bevi. Wel zie ik aanleiding de considerans op dit punt te verduidelijken. 
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4. Vanwege het veiligheidsrisico en de strijdigheid met het bestemmingsplan vindt het 

college het niet acceptabel dat Van Peperzeel B.V. haar bedrijfsvoering langdurig op 

de locatie James Wattlaan 6 voortzet. Inzet op verplaatsing is gewenst. Aangezien 

het bedrijf sedert jaren gevestigd is op deze locatie en een belangrijke functie vervult 

in onze provincie voor wat betreft het inzamelen en verwerken van batterijen, accu's 

en metaal, kan wat het college betreft voor de tussenliggende periode de bedrijfsvoe-

ring worden gedoogd mits de Veiligheidsregio daarover positief adviseert. 

 

Beantwoording 

De huidige bedrijfsvoering is, afgezien van de aangevraagde verandering, op dit mo-

ment voor het onderdeel milieu, op basis van de vigerende vergunning(en) toege-

staan. Of het wenselijk is dit op langere termijn op deze locatie en op deze wijze 

voort te zetten is daarom in het kader van de nu voorliggende procedure niet rele-

vant. Met dit besluit heb ik dan ook niet de intentie om op die vraag een antwoord te 

geven.  

De opmerking van het college in dit punt dat de bedrijfsactiviteiten kunnen worden 

gedoogd voor zover deze in strijd zijn met het bestemmingsplan neem ik ter kennis-

geving aan. Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en in haar naam de 

OFGV zijn in beginsel niet bevoegd om te beslissen over het al of niet gedogen van 

activiteiten die strijdig zijn met het bestemmingsplan. Dit valt onder de bevoegdheid 

van het college van b en w van Lelystad.   

   

Het college adviseert daarnaast met de volgende punten rekening te houden: 

1. Het bedrijf Van Peperzeel B.V. te wijzen op het veiligheidsrisico door de aanwezigheid 

van de Bevi-inrichting op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad; 

 

Beantwoording 

Van een bedrijf als Van Peperzeel B.V. mag worden verwacht dat zijn bekend is met 

de risico’s die horen bij haar bedrijfsvoering en dat zij hier verantwoordelijk mee om-

gaat. 

 

2. Het nemen van maatregelen om het veiligheidsrisico in te perken; 

 

Beantwoording 

Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken zijn aan de vigerende omgevingsvergun-

ning voorschriften verbonden. Voor het wijzigen of toevoegen van risicobeperkende 

maatregelen moet het bedrijf een omgevingsvergunning aanvragen. De beoordeling 

daarvan valt buiten de reikwijdte van het onderhavige besluit. 

 

3. Advies te vragen aan de Veiligheidsregio omtrent het toestaan van een tijdelijke 

voortzetting van de bedrijfsvoering op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad; 

 

Beantwoording 

De Veiligheidsregio is om advies gevraagd bij de voorbereiding van dit besluit, hierop 

heb ik geen advies ontvangen. Het nu voorliggende besluit heeft slechts als doel om 

een kleine aanpassing van de huidige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Voor het 
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overige is voor de huidige bedrijfsvoering voor het onderdeel milieu een omgevings-

vergunning afgegeven voor onbepaalde tijd. Ook de nu voorliggende aanvraag is ge-

daan voor onbepaalde tijd. De (tijdelijke) voortzetting van de bedrijfsvoering van Van 

Peperzeel B.V. in algemene zin is geen onderdeel van de beoordeling van de aan-

vraag en daarmee ook niet van dit besluit. 

 

4. Bij een positief advies een termijn te verbinden aan de te verlenen veranderingsver-

gunning, gerelateerd aan de termijn dat het bedrijf Van Peperzeel B.V. zich inspant 

om zich te verplaatsen naar een andere locatie; 

 

Beantwoording 

De veranderingsvergunning is voor onbepaalde tijd aangevraagd en kan om die reden 

ook alleen voor onbepaalde tijd verleend worden. Het verbinden van een termijn 

waarvoor deze vergunning wordt verleend aan een mogelijke verplaatsing van het 

bedrijf zou, nu hierover in dit stadium nog weinig zekerheid bestaat, daarnaast zor-

gen voor rechtsonzekerheid voor de aanvrager en zou ook om die reden niet redelijk 

zijn. 

 

5. Het bedrijf er op te wijzen dat na de onder punt 4 gestelde termijn de bestaande 

milieuvergunningen kunnen worden ingetrokken vanwege het risico en de ontoelaat-

bare gevolgen voor het milieu. 

 

Beantwoording 

Onder punt 4 heb ik uiteengezet waarom van een dergelijke termijn geen sprake kan 

zijn. Daarnaast leent deze procedure zich naar mijn mening niet voor een dergelijke 

clausule omdat dit buiten het bereik van de ingediende aanvraag valt.  

 

 

1.3     Samenhang met andere wetgeving 

 

Wet natuurbescherming 

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming (hierna Wnb), het Besluit natuurbe-

scherming en de Regeling natuurbescherming in werking getreden. De Wnb vervangt on-

der andere de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. In samenhang 

met de inwerkingtreding van de Wnb is ook het Bor gewijzigd.  

Op grond van de Wnb is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 

2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde 

plant- en diersoorten een vergunning respectievelijk ontheffing op grond de Wnb vereist. 

 

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die gevolgen kan hebben voor be-

schermde plant- en diersoorten of Natura 2000-gebieden. Een Aeriusberekening is niet 

aan de orde, omdat er ten opzichte van de bestaande vergunning geen wijziging van het 

aantal vervoersbewegingen of emissie van stikstof is aangevraagd. Op grond van de in-

gediende aanvraag kan worden geconcludeerd dat er geen ontheffing op grond van de 

Wnb is vereist en geen passende beoordeling hoeft plaats te vinden. 
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Coördinatie met de Waterwet 

De Wm en de Waterwet kennen voor IPPC-bedrijven een coördinatieregeling voor de af-

stemming van de vergunningverlening ingevolge deze wetten. 

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

tie behoort, waarbij geen sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning als 

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

derhalve niet van toepassing. 

 

Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer) 

In Nederland is de milieueffectrapportage geregeld in de Wm en in de uitvoeringswetge-

ving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit Milieueffectrappor-

tage, hierna het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving invloed op de regel-

geving voor de milieueffectrapportage, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw).  

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

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

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

waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (on-

derdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).  

 

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

Uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat het begrip verwijdering in 

categorie D 18, bijlage 1 Besluit mer breder moet worden opgevat en dat naast verwijde-

ringshandelingen ook handelingen die leiden tot nuttige toepassing moeten worden mee-

genomen. De aanvraag heeft betrekking op een verandering van een activiteit als be-

doeld in categorie D 18 kolom 1, bijlage 1 Besluit mer, maar de verandering betreft per 

saldo een afname van de activiteit. Een m.e.r.-beoordeling is derhalve niet aan de orde 

voor de gevraagde verandering. 

 

Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 

Het bedrijf van Van Peperzeel B.V. aan de James Wattlaan 6 accepteert en verwerkt af-

valstoffen waarvoor een meldingsplicht geldt via het Landelijk meldpunt afvalstoffen in-

gevolge het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit besluit 

is rechtstreeks werkend. Uit het buitenland afkomstig afval hoeft alleen gemeld te wor-

den voor zover er geen vergunning (kennisgeving) van de EVOA nodig is. Het KEI-mate-

riaal en de geneesmiddelen zijn afkomstig uit Nederland. 

 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) 

gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 

regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. 

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de in-

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

sluit, die binnen deze inrichting verricht worden, is het Activiteitenbesluit van toepassing 

geworden.   

Op de gevraagde veranderingen zijn de algemene bepalingen van hoofdstuk 2 en 3 van 

het Activiteitenbesluit van toepassing voor zover dat is gesteld in het Activiteitenbesluit.  

 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen 

van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder 

meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stof-

fen. 

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het 

huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer: 

• het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd; 

• de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het 

groepsrisico). 

De normen voor en wijze van berekenen van het plaatsgebonden risico en de verant-

woording van het groepsrisico zijn opgenomen in het Bevi.   

De vigerende omgevingsvergunningen onderdeel milieu voor de inrichting laten het op-

slaan van gevaarlijke afvalstoffen in emballage in hoeveelheden toe die groter zijn dan 

de drempelwaarde van het Bevi. Het Bevi moet dus bij de besluitvorming op de aanvraag 

worden betrokken. De overwegingen ten aanzien van het externe veiligheidsbeleid met 

betrekking tot de onderhavige aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van dit besluit.   

 

Provinciaal omgevingsbeleid 

Bij de verlening van een milieuvergunning kunnen de volgende provinciale regels en be-

leidslijnen van belang zijn: 

• Omgevingsverordening Flevoland; 

• Omgevingsplan Provincie Flevoland; 

• Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011; 

• Beleidsregels geur. 

 

Omgevingsverordening Flevoland 

In de Omgevingsverordening Flevoland zijn gebieden met een bijzondere milieubescher-

ming aangewezen. De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of 

in de nabijheid van een stiltegebied. 

 

Omgevingsplan Provincie Flevoland 

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen dient op grond van artikel 2.14 onder b. on-

der 10 van de Wabo rekening te worden gehouden met het Omgevingsplan provincie Fle-

voland. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het Omgevingsplan. 

 

Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning wordt de Beleidsregel 
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vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (hierna: beleidsregel vergunningverlening) 

gebruikt. 

Onder punt 1.1 van deze beleidsregel zijn de uitgangspunten voor de beoordeling van 

een milieuvergunning vastgelegd. Uitgegaan wordt van de meest recente landelijk gel-

dende normen, richtlijnen, vereisten en inzichten (voor zover niet reeds genoemd in ta-

bel 2 behorende bij de ministeriële Regeling aanwijzing BBT-documenten), zoals het Be-

leidsstandpunt verwijdering baggerspecie, de PGS/CPR-richtlijnen, de NEN/NEN-EN nor-

men, de SIKB-protocollen (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en 

normen die daar indirect uit voortvloeien. Onder de punten 1.2 tot en met 1.4 wordt in 

de beleidsregel ingegaan op respectievelijk de vergunning op maat, de bescherming van 

de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, en op het aspect geluid. In de onderstaande 

teksten wordt per onderwerp een nadere afweging weergegeven. 

 

Beleidsregels geur  

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning hanteert de provincie de 

Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 (hierna: beleidsregels geur). In 

de beleidsregels geur zijn de volgende uitgangspunten en beleidslijnen vastgelegd. On-

derscheid wordt gemaakt tussen gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestem-

mingen. Dit onderscheid is vertaald naar de normstelling. Bij nieuwe situaties en gevoe-

lige 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 hoofdstuk 2 (zie onderdeel geur) verder uitge-

werkt. 

 

Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 

Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

Openbaar Bestuur) in werking getreden. Toepassing van de Wet Bibob moet voorkomen 

dat de provincie Flevoland, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van 

subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten, criminele activiteiten faciliteert. Op 

grond van deze wet kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning weigeren of intrekken, 

dan wel een gegadigde uitsluiten bij de aanbesteding voor een overheidsopdracht, wan-

neer het gevaar bestaat dat deze wordt benut voor het plegen van een strafbaar feit of 

het voordeel trekken uit een strafbaar feit. 

Op 10 juli 2012 is de Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 vastgesteld en op 1 oktober 

2012 in werking getreden. Op grond van artikel 4 lid 2 van deze beleidsregel wordt, 

voordat tot verlening van de oprichtingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, on-

der e, onderdeel 1° Wabo en onder i van hetzelfde artikel wordt overgegaan, toetst de 

provincie de integriteit van de betrokkene. De aanvraag betreft een verandering van een 

vergunning en geeft geen aanleiding voor een Bibob toets. 
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2  Overwegingen algemene milieuaspecten 

2.1  Toetsingskader 

 

IPPC-richtlijn 
De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) richt zich op een 

geïntegreerde aanpak om industriële verontreinigingen te voorkomen en te bestrijden, 

door toepassing van "best available techniques (BAT)". In het Nederlands worden deze 

de "beste beschikbare technieken" (BBT) genoemd. De IPPC-richtlijn verplicht de lidsta-

ten tot informatie-uitwisseling tussen lidstaten en industrie om te komen tot een nadere 

invulling van BAT voor iedere afzonderlijke industriële sector. Als resultaat hiervan brengt 

de Europese Commissie zogenaamde BAT reference documents (BREF's) uit, waarin per 

sector een overzicht wordt gegeven van technieken die als BAT kunnen worden be-

schouwd.  

 

RIE en BBT-conclusies 

Een installatie valt onder de IPPC richtlijn, indien de activiteit in omvang valt onder een 

categorie van activiteiten die is aangewezen in bijlage 1 bij de Richtlijn 2010/75/EU in-

zake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 

(RIE).  

De gevraagde vergunning heeft betrekking op een installatie die wordt bedoeld in de bij-

lage 1 van de RIE. Op de acceptatie en opslag van KEI-materiaal zijn de BBT-conclusies 

afvalbehandeling van toepassing. 

 

Regeling omgevingsrecht  

In de Regeling omgevingsrecht zijn andere BBT documenten aangewezen die bij de ver-

gunningverlening betrokken moeten worden. Deze BBT documenten komen in de verdere 

overwegingen aan de orde. 

 

2.2 Algemene milieuaspecten 

 

Bodem 

Het toetsingskader voor de nieuwe bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting is 

de Nederlandse Richtlijn bodembescherming (NRB 2012). Voor nieuwe activiteiten binnen 

de inrichting wordt getoetst aan de NRB 2012. Het doel van de NRB 2012 is het onder-

steunen van afwegingsprocedures rond mogelijke vormen van bodembescherming bij bo-

dembedreigende activiteiten binnen inrichtingen, om een verwaarloosbaar risico te berei-

ken. De NRB 2012 beperkt zich tot normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten 

en richt zich niet op calamiteiten. De NRB 2012 is het richtinggevend instrument op basis 

waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen lei-

den tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een 

inrichting. 

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op een nieuwe, voor de bodem bedrei-

gende activiteit.  
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Geluid 

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op wijziging van geluidproducerende 

activiteiten binnen de locatie. Er is geen verruiming gevraagd van de geluidnormen die 

aan de vigerende omgevingsvergunning zijn verbonden. 

 

Luchtkwaliteit 

De Wm, zoals deze luidt na de wijziging van 11 oktober 2007 (luchtkwaliteitseisen, Stb. 

2007, 414) en de daarop gebaseerde regelgeving, bevat de wettelijke grenswaarden voor 

de luchtkwaliteit in Nederland. De Wm bevat wettelijke grenswaarden, streefwaarden en 

plandrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10, ook wel fijn 

stof genoemd), lood, koolmonoxide en benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en 

benzo(a)pyreen (PAK). 

De grenswaarden geven kwaliteitsniveaus aan voor de buitenlucht. Daarbij zijn alle loca-

ties van belang, met uitzondering van de arbeidsplek. De grenswaarden gelden niet voor 

de arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. De grenswaarden uit de 

Wm die in Nederland in de praktijk knelpunten kunnen opleveren zijn: 

 Jaargemiddelde concentratie NO2 (stikstofdioxide): 40 µg/m3 

 Jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof): 40 µg/m3 

 24-uursgemiddelde concentratie PM10 50 µg/m3 die niet meer dan 35 maal per 
jaar mag worden overschreden. 

De concentraties van de overige stoffen uit de Wm- te weten zwaveldioxide (SO2), kool-

monoxide (CO), stikstofoxide (NOx), lood (Pb), benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel 

en benzo(a)pyreen (PAK) - komen in Flevoland nergens in de buurt van de grenswaarden 

voor de desbetreffende stoffen. Daarom is het redelijk om bij de beoordeling van de ge-

volgen van deze inrichting voor de luchtkwaliteit alleen nader in te gaan op de concentra-

ties voor NO2 en PM10. 

De gevraagde verandering leidt niet tot verhoging van emissies naar de lucht van de ge-

noemde stoffen binnen de inrichting.   

De verandering heeft geen gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen van en naar 

het bedrijfsterrein. Het effect van de verandering op de luchtkwaliteit is niet in beteke-

nende mate. 

Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde verandering niet leidt tot een over-

schrijding van de in de Wm opgenomen grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

 

Emissie naar de lucht en geur 

De gevraagde verandering leidt niet tot een toename van de emissie naar de lucht of van 

geur. Er is dus geen aanleiding om de omgevingsvergunning op deze onderwerpen te 

veranderen. 

 

Afvalwater 

De gevraagde verandering heeft geen effect op de afvoer van afvalwater uit de inrichting.  

 

Afvalstoffen 

Ingevolge de Wm moet bij de vergunningverlening rekening worden gehouden met het 

geldende landelijke afvalbeheersplan (LAP3).  
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Het uitsluitend opslaan van afvalstoffen wordt in het LAP3 altijd als doelmatig aange-

merkt. 

Met de inwerkingtreding van LAP3 moesten de vergunningen van de afvalbedrijven zono-

dig geactualiseerd worden. De vigerende vergunning bevat bijlagen die volgden uit het 

toenmalige afvalbeheersplan. Dit betreffen bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebe-

leid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor mon-

stername, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen 

administratieve organisatie en interne controle. Het LAP3 bevat andere regels waaraan 

het afval en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle 

(A&V en AO/IC) moet voldoen. Er is dus aanleiding om de vigerende vergunningvoor-

schriften en de bijlagen van de vergunningvoorschriften op dit punt te actualiseren. 

 

Wijziging van de te accepteren afvalstoffen 

De aanvraag bevat het toevoegen van 2 Euralcodes en het intrekken van een hele lijst 

met Euralcodes. De aanvraag bevat geen nieuw A&V en AO/IC. Daar is door de ge-

vraagde wijziging wel aanleiding voor. In de voorschriften is derhalve ook een voorschrift 

toegevoegd dat een actueel A&V en AO/IC ter goedkeuring wordt ingediend. Met een 

goedgekeurd geactualiseerd A&V en AO/IC wordt tevens voldaan aan de BBT-conclusies 

Afvalbehandeling. 

 

Energiepreventie 

De aanvraag heeft geen gevolgen voor het energieverbruik binnen de inrichting. Een 

energiebesparingsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is derhalve 

niet aan de orde. 

 

Verkeer en mobiliteit 

Er is geen toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting ge-

vraagd. Een mobiliteitsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is der-

halve niet aan de orde. 

 

Externe veiligheid 

De gevraagde verandering leidt tot de volgende verandering van de opslag van gevaar-

lijke stoffen binnen de inrichting: 

 De niet meer geaccepteerde gevaarlijke afvalstoffen worden dientengevolge niet 

meer opgeslagen in de daarvoor bedoelde opslagcontainer(s).  

De drie containers op het buitenterrein zijn inmiddels al bedoeld voor de opslag 

van  batterijen (zie milieuneutrale wijziging van 30 april 2020). 

 Het geaccepteerde KEI-materiaal (als gevaarlijk afval aangemerkte elektronica en 

ICT afval) wordt in een kleine hoeveelheid van 1500 kg maximaal opgeslagen in 

een opslagruimte van het hoofdgebouw.   

De aanvraag heeft geen betrekking op overige opslagplaatsen.  

 

Relatie met het Bevi 

De inrichting bevat een opslagplaats waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
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(Bevi) van toepassing is. Dit betreft de grote bedrijfshal die bedoeld is voor de opslag 

van ongesorteerde batterijen,  batterijen van elektrische voertuigen en een  

diepontladingsinstallatie. Voor een dergelijke opslagplaats wordt ingevolge het de Rege-

ling externe veiligheid inrichtingen (Revi) een standaard richtwaarde gegeven voor het 

plaatsgebonden risico vanaf de grens van de opslagvoorziening en een straal voor een 

invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico moet worden beoordeeld. In afwijking van 

het Revi mag door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) andere afstanden 

worden vastgesteld. Een QRA maakt geen onderdeel uit van de aanvraag. 

Op grond van artikel 4 lid 3 van het Bevi worden de in dat besluit genoemde veiligheids-

afstanden alleen bij de beoordeling van een aanvraag om een veranderingsvergunning 

als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 betrokken wanneer de aangevraagde ver-

andering leidt tot nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico. 

De standaard richtwaarden voor de risicoafstand en het invloedsgebied worden niet beïn-

vloed door of heeft geen invloed op de opslag van het KEI-materiaal in het hoofdgebouw 

van de inrichting. De beoordeling van (afwijkende) risicoafstanden voor de gehele in-

richting behoort niet tot de onderhavige verandering. De gevraagde verandering heeft 

geen andere of grotere nadelige gevolgen ten aanzien van de externe veiligheid.  

 

 

Wijziging voorschriften, ambtshalve reparatie en actualisatie 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal reparaties in de vergunningsi-

tuatie door te voeren. Uit het vergunningenoverzicht in paragraaf 1.1 blijkt dat inmiddels 

10 omgevingsvergunningen zijn verstrekt voor deze locatie. Uit een toets van deze ver-

gunningen volgt dat een aantal definities en voorschriften per abuis niet zijn ingetrokken 

waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De eenduidigheid en handhaafbaarheid van de ver-

gunning komt daardoor in geding.  

 

De vergunning moet tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van 

het Landelijk afvalbeheerplan 3.  

Concreet betreft het de volgende delen uit de vergunning: 

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:  

 hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel: dit betreft een dubbele set; 

 paragraaf 3.1 geluidnormeringvoorschriften 3.1.1, 3,1,2, 3.1.3: dit betreft en 

dubbele set; 

 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4: dit betreft een actualisatie aan LAP3;  

 12.3.2 en 12.3.3: dit betreft een actualisatie aan LAP3;  

 de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het 

verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monstername, analyse en alge-

mene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve 

organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007:  

dit betreffen actualisatie aan LAP3. 
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Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: 

voorschrift 5.3.2: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aan-

vraag. 

 

Van de vergunning van 29 april 2015 voorschrift 4.1.1: dit betreft een intrekking en ver-

vanging ingevolge de vigerende aanvraag; 

 

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778  voorschrift 5.1.1, 

5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes: dit betreft een intrekking en vervanging 

ingevolge de vigerende aanvraag. 

 

Ter vervanging van de ingetrokken voorschriften worden de voorschriften van bijlage 1 

bij dit besluit aan de omgevingsvergunning verbonden. De nummering volgt de numme-

ring van de oprichtingsvergunning van 9 februari 2007 met kenmerk 499459.  

 

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 

In de bovenstaande overwegingen zijn er als gevolg van de aanvraag geen gevolgen voor 

het milieu gebleken die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van de  

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.  

 

Conclusie 

Gelet op de bovenstaande overwegingen kan de gevraagde verandering van de inrichting 

of de werking daarvan worden vergund. Aan de vergunning worden voorschriften verbon-

den in het belang van de bescherming van het milieu. 

  



 

 

 

Besluit                 James Wattlaan 6 in Lelystad 

Kenmerk Z2020-015056           pagina  23 van 27   OLO nr. 5626867 

     

 

Bijlage: Voorschriften. 
Aan de omgevingsvergunning 9 februari 2007 met kenmerk 499459 worden de volgende 

voorschriften toegevoegd. 

5.3.1 

a) Uitsluitend de volgende afvalstoffen en hoeveelheden mogen worden geaccepteerd en 

opgeslagen: 

 

 

Categorie 
 

Benaming 
 

Maximale 
opslagca-
paciteit 

ton 

 

Maximale  
capaciteit 

ton per 
jaar  

 

Euralcode 

Aluminium     

    

    

 

 

   

Brons     

   

   

Batterijen     

    

   

 

  
 

 
 

Cadmium  

 

   

Condensa-
toren  

 

  

 

 

Ferro-
metalen 

    

Lood     

 

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 

  

Koper  

 

 

   

artikel 10.1.c
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Messing     

  

 
 

   

     

RVS  

 

   

Tin  

 

   

Kwik en 

kwikhouden
de afvalstof-
fen  

  

 

  

 

  

 

 
  

 

 

   

 

Overige 

metalen  

   

     
 

    
 

    
 

   
 

 

 

  

 

  

 

 
 

   

Soldeer    

 

   

Zink   
  

 
 

    

Elektronische 

apparaten 
    

 

 

 

   

Overige 
afvalstoffen 

 

 
   

Totaal  1.978,5   

 
1 zink-bruinsteen, alkaline-, kwikoxide-, zilveroxide-batterijen, knoopcellen ongesorteerd, 

artikel 10.1.c
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nikkel-cadmium batterijen, batterijen gemengd (zonder knoopcellen), batterijen ge-

mengd (incl. knoopcellen), nikkelmetaalhydride-, lithiumbatterijen, batterijen/accu’s, 

n.e.g. 

2
 waarvan 500 ton ongesorteerde batterijen, 120 ton  batterijen van elektrische 

voertuigen. 

b) De geaccepteerde afvalstoffen worden slechts overeenkomstig de vergunningaanvraag 

binnen de inrichting verwerkt (sorteren, scheiden, opbulken, samenvoegen, ompakken) 

en opgeslagen voor zover daardoor de verwerking overeenkomstig de minimumstandaar-

den van het geldende landelijk afvalbeheersplan niet wordt belemmerd. Bij het samen-

voegen van partijen afvalstoffen dienen de scheidingsregels en mengverboden van het 

geldende landelijk afvalbeheersplan in acht te worden genomen, tenzij in de omgevings-

vergunning anders is bepaald. 

 

c) Het ontvangen KEI- materiaal en niet gevaarlijke geneesmiddelen moeten in het 

hoofdgebouw van de inrichting worden bewaard.  

5.8.2 

De vergunninghoudster dient voor de gehele inrichting een actueel en door het bevoegd 

gezag goedgekeurd Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratieve organisatie en 

Interne controle (AV&AO/IC) te hebben opgesteld. Het AV&AO/IC moet steeds voldoen 

aan het gestelde in het geldende landelijk afvalbeheersplan en de eisen die gesteld zijn 

ingevolge deze vergunning. De vergunninghoudster moet altijd handelen overeenkomstig 

het goedgekeurde AV&AO/IC. 

 

5.8.2.a   

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een AV&AO/IC dat 

voldoet aan het voorgaande voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn 

aangeboden. Dit voorschrift vervalt op de dag het bevoegd gezag het AV&AO/IC heeft 

goedgekeurd. 

5.8.3 

Het goedgekeurde AV&AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor 

het bevoegd gezag ter inzage liggen.  

5.8.4 

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle 

moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is ver-

eist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. 

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:  

a. de reden tot wijziging; 
b. de aard van de wijziging; 

c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en 
de AO/IC; 

d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren. 

artikel 10.1.c
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Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd wor-

den. 
 

5.9  Registratie 

5.9.1 

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde 
afvalstoffen het volgende moet worden vermeld: 

a. de datum van aanvoer; 
b. de aangevoerde hoeveelheid (kg); 

c. de naam en adres van de locatie van herkomst; 

d. de naam en adres van de ontdoener; 
e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen; 

f. de Euralcode; 

g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
 

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan 
bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met 

"diverse locaties". 

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergun-
ninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst 

worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief. 
Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via 

de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld. 

5.9.2 

In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afval-

stoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd: 

a. benaming hulpstof; 

b. de datum van aanvoer; 
c. de aangevoerde hoeveelheid; 

d. de naam en adres van de leverancier. 

5.9.3 

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle af-

gevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan 

het volgende moet worden vermeld: 

a. de datum van afvoer; 

b. de afgevoerde hoeveelheid (kg); 
c. de afvoerbestemming; 

d. de naam en adres van de afnemer; 
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 

f. de Euralcode (indien van toepassing); 

g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
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5.9.4 

Van geweigerde partijen afvalstoffen, en reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van 

een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet 

een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld: 

a. de datum van aanvoer; 

b. de aangeboden hoeveelheid (kg); 

c. de naam en adres van plaats herkomst 
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd; 

e. de Euralcode; 
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing); 

g. de datum van afvoer; 

h. de naam en adres van plaats afvoer. 
 



 

 

 
 

 
Per e-mail verzenden 
Van Peperzeel B.V.  

De heer  
 

   

 
Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 

01-07-2021 1 Z2020-015056/D2021-212237 
   
   
Onderwerp 
Toezenden Besluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James 

Wattlaan 6 in Lelystad 
 

Geachte heer  
 

Hierbij ontvangt u een exemplaar van het besluit met kenmerk Z2020-015056 op de 

aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad. 

 

Terinzagelegging 
Het besluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en 

waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad 
op de website Officiële bekendmakingen. 

 

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

telefoonnummer: 088 –  of e-mail: @ofgv.nl. 
 

 

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 

Bijlage(n): Besluit verandering Omgevingsvergunning Van Peperzeel B.V. 
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Gemeente Lelystad 

Infocentrum 

Postbus 91 
8200 AB  LELYSTAD 

 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
01-07-2021 - Z2020-015056/D2021-212283 

   
   
Onderwerp 

Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in 
Lelystad 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 
Hierbij ontvangt u een exemplaar van het besluit met kenmerk Z2020-015056 op de 

aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad. 
 

Terinzagelegging 
Het besluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en 

waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad 

en op de website van www.officielebekendmakingen.nl. 
 

Ik verzoek u het besluit met de aanvraag en overige stukken ter inzage te leggen. 
 

Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer  via 
telefoonnummer: 088 –  of e-mail: @ofgv.nl. 

 
 

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 

Bijlage(n): aanvraag, besluiten en advertentie 
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Aan het college van burgemeester en wethouders 
Van de gemeente Lelystad 

Postbus 91 

8200 AB  LELYSTAD 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
01-07-2021 1 Z2020-015056/D2021-212306 

   
   
Onderwerp 

Toezenden besluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James 
Wattlaan 6 in Lelystad 

 

Geacht college, 

 
Hierbij ontvangt u een exemplaar van het besluit met kenmerk Z2020-015056 op de 

aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad.  
 

Terinzagelegging 

Het besluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en 
waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad 

en op de website van www.officielebekendmakingen.nl.  
 

Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer  via 
telefoonnummer: 088 –  of e-mail: @ofgv.nl.  

 
 

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

Bijlage: besluit  
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Aan het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Postbus 55 

8200 AB LELYSTAD 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
01-07-2021 2 Z2020-015056/D2021-212307 

   
   
Onderwerp 

Toezenden Besluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James 
Wattlaan 6 in Lelystad 

 

Geacht college, 

 
Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op 

de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad. 
 

Terinzagelegging 
Het besluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en 

waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad 

en op de website www.officielebekendmakingen.nl. 
 

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

telefoonnummer: 088-  of e-mail: @ofgv.nl. 

 
 

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 
Bijlage(n): besluit en advertentie 
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Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

Graadt van Roggenweg 500 

3531 AH  UTRECHT 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
01-07-2021 1 Z2020-015056/D2021-212402 

   
   
Onderwerp 

Toezenden besluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James 
Wattlaan 6 in Lelystad 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 
Hierbij ontvangt u een exemplaar van het besluit met kenmerk Z2020-015056 op de 

aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad.  
 

Terinzagelegging 
Het besluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en 

waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad 

op de website Officiële bekendmakingen.  
 

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

telefoonnummer: 088 –  of e-mail: @ofgv.nl.  

 
 

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 

Bijlage(n): Besluit  
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Week 27 “Flevopost editie Lelystad” 
 

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

Besluit  
 

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een omgevingsvergunning 

activiteit milieu hebben verleend voor: 
 

Omschrijving : Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van 

                      de omgevingsvergunning onderdeel milieu  
Aanvrager     : Van Peperzeel B.V.  

Locatie          : James Wattlaan 6 in Lelystad 

 
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn er zienswijzen ingediend. 

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
 

Ter inzage 

Het besluit is vanaf 02 juli 2021 in te zien op de website www.ofgv.nl van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en digitaal met de aanvraag 

en bijbehorende gegevens voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer: 
088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. 

 

In verband met de huidige maatregelen rondom Covid-19 is het niet mogelijk om de 
stukken in te zien bij de OFGV of op het gemeentehuis. 

 
Beroep  

Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een 

periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet 
ingediend worden bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 

16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste 

naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering) bevatten. 

 
Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepstermijn in werking 

en het aantekenen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. Als de onmiddellijke 
uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast 

een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in 

werking nadat hierover een beslissing is genomen.  
Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden 

op www.rechtspraak.nl. 
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Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 

en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.  
Kenmerk: Z2020-015056 



Van:
Aan:
Onderwerp: Re: publicatie besluit Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 Lelystad

Datum: donderdag 1 juli 2021 16:26:13

Bijlagen: image001.jpg
image002.png
91xxx Van Peperzeel B.V. OFGV Flevopost ed Lelystad 07-07-2021.pdf

Dag 

Bijgaand de proef voor akkoord.

Met vriendelijke groet,

Helperpark 278-2

9723 ZA Groningen
Postadres:
Postbus 505, 9700 AM Groningen
+31 (0)50
www.dappr.nl

Op do 1 jul. 2021 om 15:49 schreef  @ofgv.nl>:

Hoi 

In de bijlage een opgemaakte advertentie voor akkoord voor de publicatie in de Flevopost editie Lelystad volgende

week.

Kan ik de proef ontvangen ?

Met vriendelijke groet,

06

Botter 14-15

Postbus 2341

8203 AH Lelystad

W. www.ofgv.nl

cid:image002.png@01D66BE9.D4A76320

P Be green, leave it on the screen. Save a tree...please don’t print this e-mail unless you really need to

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Verzoek om advies lopende procedure (Z2020-15056) omgevingsvergunning Van Peperzeel

Datum: maandag 20 september 2021 15:51:01

Bijlagen: Zienswijze ontwerpbesluit Van Peperzeel James Wattlaan 6 Lelystad.pdf
2155 - adviesbrief.pdf
image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
788157 _ Besluit wijziging afvalstoffen, actualisatie aan LAP 3, reparatie vergunning D2020-281429 D2021-
1848 (1).pdf

Dag 

Ik vond bij mijn mails nog een bericht wat nog bewaard moet worden in de zaak z2020-

15056. Deze zaak is al afgesloten.

Kunnen jullie deze mail alsnog toevoegen aan die zaak en naar de partner (provincie

Flevoland) sturen?

Groet 

Van:  
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 12:12
Aan: @BrandweerFlevoland.nl>
CC: @ofgv.nl>
Onderwerp: Verzoek om advies lopende procedure (Z2020-15056) omgevingsvergunning Van
Peperzeel
Beste 

Vanmorgen hebben we overleg gehad met de gemeente Lelystad naar aanleiding van de

zienswijzen en de beantwoording daarvan.

In dat overleg is afgesproken om de veiligheidsregio te raadplegen of ze alsnog een

advies wil uitbrengen naar aanleiding van de zienswijze van de vergunningprocedure

(wijziging lijst Euralcodes en ambtshalve wijziging/actualisatie omgevingsvergunning).

Deze vraag laat ruimte open voor de veiligheidsregio om aan te geven dat geen advies

wordt uitgebracht i.k.v. de onderhavige vergunningprocedure.

Met vriendelijke groeten,

12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 088 
M. 06
E. @ofgv.nl
Ma. t/m Do.
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Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek 
T.a.v. de heer   
 
Postbus 2341,  
8203 AH Lelystad 

 
 

 

    
uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 

 Z2020-015068  31 december 2020 
     

behandeld door doorkiesnummer bijlagen dossiernummer 

 
 

   
    
onderwerp    

Advies aanvraag milieu neutrale wijziging 
Van Peperzeel B.V. 

 

   
Geachte heer  
 
Hierbij ontvangt u ons advies met betrekking tot de aanvraag milieu neutrale wijziging met OLO 
kenmerk 5626867 van het bedrijf Van Peperzeel B.V. op het perceel James Wattlaan 6 Lelystad. 
 
De aanvraag betreft het vervallen van een aantal EURO codes en het toevoegen van twee nieuwe 
EURAL codes. De oude lijst bij de vergunning is met deze aanvraag vervallen. De bestaande EURAL 
codes die wel in de vergunning moeten blijven zijn opgenomen in de nieuwe lijst. De totale 
opslagcapaciteit van het bedrijf neemt met 20 ton af. 
 
De nieuw toe te voegen Euralcodes betreffen kleine elektrische en elektronische apparaten ICT (KEI) 
EURAL code 200135 en niet gevaarlijke geneesmiddelen EURAL code 200132. 
 
In onze mailwisseling van 15 december 2020 heeft u bevestigd dat de vier opslag containers op de 
tekening (welke middels een gedoogbesluit zijn toegestaan tot 1 juli 2021) niet worden gelegaliseerd 
met deze vergunning.  
 
Het KEI materiaal wordt bewaard in het hoofdgebouw en is niet van invloed op de grote bedrijfshal op 
het achter terrein. In bovengenoemde mailwisseling geeft u aan dat het bedrijf in tegenstelling wat in 
de eerdere vergunningen wordt vermeld er toch wel sprake is van een Bevi inrichting. Met name de 
ongesorteerde opslag van batterijen in de bedrijfshal die in 2017 is vergund. (hierna te noemen Bevi- 
bedrijfshal). De Bevi bedrijfshal maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag. 
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Aanvrager: 

Van Peperzeel B.V. 

 

Locatie:  

James Wattlaan 6  

8218 MB Lelystad 

 

Onderwerp:  

Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevings-

vergunning onderdeel milieu 

 

Datum aanvraag:   

25 november 2020 

 

OLO nummer:   

5626867 

 

Kenmerk OFGV:  

Z2020-015056 
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Aanvraag 

Op 25 november 2020 is via het Omgevingsloket Online een aanvraag ingediend door 

Van Peperzeel B.V. voor het wijzigen van de lijst met te accepteren Euralcodes. De aan-

vraag heeft betrekking op het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd 

worden. Bij de bedoelde Euralcodes betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer ge-

accepteerd worden. Toe te voegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein 

Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Per 

saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen. 

De aanvraag is ingediend als milieuneutrale verandering, als bedoeld in artikel 3.10 lid 3 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ambtshalve een aantal reparaties in de 

voorschriften behorende bij de vigerende omgevingsvergunning onderdeel milieu door te 

voeren. Het gaat hierbij om definities en voorschriften die per abuis niet zijn ingetrokken 

waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De vergunningvoorschriften worden tevens geactu-

aliseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbeheerplan 3.  

 

Besluit 

Gelet op artikel 2.1 lid 1 onder e besluit ik: 

1) aan van Peperzeel B.V. gevestigd aan de James Wattlaan 6 te Lelystad de ge-

vraagde vergunning te verlenen voor het wijzigen van de lijst met te accepteren 

afvalstoffen en opgeslagen hoeveelheden afvalstoffen. 

2) de volgende vergunningvoorschriften in te trekken: 

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:  

hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel, paragraaf 3.1 geluidnormering, 

voorschriften 3.1.1, 3,1,2, 3.1.3, 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 12.3.2 en 12.3.3,  de 

bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het ver-

werkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monstername, analyse en algemene 

eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organi-

satie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007; 

 

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: voorschrift 5.3.2; 

Van de vergunning van 29 april 2015: voorschrift 4.1.1; 

 

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778:  voorschrift  

5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes. 

3) aan de vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage 

Voorschriften, die bij dit besluit is gevoegd.  

4) dat uitsluitend de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de 

vergunning: 

- Het aanvraagformulier; 

- niet technische samenvatting definitief.pdf 
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Ondertekening 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

Namens deze,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 20-05-2021 
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Procedurele informatie 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf  

3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). 

 

Afschriften 

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan: 

• de aanvraagster van de vergunning, zijnde Van Peperzeel B.V. 

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

• Inspectie leefomgeving en transport. 

 

  

Zienswijzen 

Het ontwerpbesluit en de aanvraag met bijbehorende stukken hebben zes weken ter in-

zage gelegen.  Tegen het definitieve besluit kan alleen beroep worden ingediend door be-

langhebbenden die ook een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend.   

 

 

Beroep 

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het besluit en 

de aanvraag met bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage. De kennisge-

ving hiervan wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van de pro-

vincie. Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tij-

dens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift 

moet ingediend worden bij:  

 

Rechtbank Midden-Nederland 

Afdeling bestuursrecht 

Postbus 16005 

3500 DA Utrecht.  

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum 

en een omschrijving van het besluit. Ook moet en motivatie worden gegeven waarom be-

roep wordt ingediend en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd. 

 

Voorlopige voorziening  

Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. 

Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daar-

naast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningen-

rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding 

van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige 

voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzienin-

genrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangege-

ven waarom sprake is van een spoedeisend belang.   
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Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffier-

echt) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van beroep en een voorlo-

pige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.  

 

Belanghebbenden  

De volgende belanghebbenden kunnen beroep aantekenen: 

• belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend op het ontwerpbesluit; 

• belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswij-

zen te hebben ingediend op het ontwerpbesluit, en 

• belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die in het definitieve 

besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gele-

gen. 
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1 Procedurele overwegingen 

 

1.1   Algemeen 

 

Projectbeschrijving 

De bedrijfsactiviteiten van Van Peperzeel B.V. omvatten het inzamelen en sorteren van 

oude accu’s en batterijen, de in- en verkoop van diverse non-ferro metalen en de op- en 

overslag van gevaarlijk afval. Daarnaast worden lithium batterijen ontladen en gesor-

teerd. De afvalstoffen kunnen afkomstig zijn uit Nederland en het buitenland. 

Deze aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstof-

fen. Concreet betreffen de wijzigingen het intrekken van een lijst met Euralcodes die ge-

accepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes die worden ingetrokken betreft het ge-

vaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toevoegen zijn de Euralcode 

20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 

01 32 voor geneesmiddelen. Deze afvalstoffen zijn direct afkomstig van de inzameling 

van Wecycle bij de detailhandel. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveel-

heid opgeslagen en geaccepteerde (gevaarlijke) afvalstoffen. 

 

Aanvraag 

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten: 

a. het aanvraagformulier, zoals ingediend via het Omgevingsloket online; 

b. niet technische samenvatting definitief.pdf 

c. in te trekken en vergunde Euralcodes.pdf 

d. 20201125 Vergunde Eural-codes VP.docx 

e. verpakkingsinstructie P909.pdf 

f. bijzondere bepalingen.pdf 

g. Fotos.pdf 

h. VP001 beganegrond 20_11_2020_pdf 

 

Vergunningplicht 

Op de locatie van de inrichting aan de James Wattlaan 6 in Lelystad bevinden zich instal-

laties voor de opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen als genoemd in cate-

gorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE, richtlijn 

2010/75/EU). De verwerkingscapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen in sorteerinstallaties 

bedraagt meer dan 10 ton per dag als bedoeld in categorie 5.1 van bijlage 1 van de RIE. 

Dat betekent dat de inrichting Van Peperzeel B.V. aangemerkt wordt als een IPPC in-

richting en de installatie als IPPC-installatie. Op basis van artikel 2.1 lid 1 onder e van de 

Wabo in combinatie met artikel 2.1 lid 2 Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) worden in-

richtingen met een IPPC-installatie als vergunningplichtig aangewezen. Gedeputeerde 

Staten van Flevoland is ingevolge het Bor aangewezen als bevoegd gezag. 

 

Huidige vergunningensituatie 

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen waarin het aspect milieu is opgenomen 

verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wabo: 
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Soort ver-

gunning 

Bevoegd ge-

zag 

Datum  kenmerk omschrijving 

Oprichting 

(Wm) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

9 febru-

ari 2007 

499459 Oprichting inrichting voor op-

slag gevaarlijke en niet ge-

vaarlijk afvalstoffen. 

Verandering 

Wm 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

20 sep-

tember 

2010 

1037342 Veranderen opslagcapaciteit 

kwikhoudende afvalstoffen en 

pcb-houdende afvalstoffen. 

Milieuneu-

trale veran-

dering 

(Wabo) 

Burgemees-

ters en wet-

houders van 

Lelystad 

6 maart 

2014 

OLO nummer 

1122071 

Verplaatsen opslag  

accu’s naar 2 containers op 

het buitenterrein. Veranderen 

Euralcodes afvalmetalen voor 

op- en overslag.  

Veranderen  Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

29 april 

2015 

OLO nummer 

1663987 

Tijdelijke opslag van embal-

lage met ongesorteerde con-

sumentenbatterijen. 

Milieuneu-

trale veran-

dering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

29 april 

2015; 

HZ_WABO 

25358 

Wijziging van lijst met te ac-

cepteren Euralcodes en capa-

citeit. 

Bouwen Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

26-7-

2016 

HZ_WABO-

47087 

Bouwen opslagruimte voor 

verpakkingsmateriaal. 

Milieuneu-

trale veran-

dering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

4 de-

cember 

2017 

HZ_WABO-

75552 

Pilot ontladen 1 tot 10  

accu’s per dag. 

Verandering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

7 de-

cember 

2017 

HZ_WABO-

78778 

Opslag in nieuwe op-

slaghal, plaatsing 4 containers 

voor opslag gevaarlijke stof-

fen. 

Milieuneu-

trale veran-

dering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

30 janu-

ari 2020 

 Z2020-

001738 

Toevoeging Euralcode 16 02 

21 en 16 02 15* 

Milieuneu-

trale veran-

dering 

(Wabo) 

Gedepu-

teerde Sta-

ten van Fle-

voland 

30 april 

2020 

Z2020-

005093 

Verplaatsing opslagcontainers 

van bedrijfshal naar buitenter-

rein. 

 

De hierboven genoemde Wm vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijk 

gesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. 
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1.2   Procedureverloop 

Ontvankelijkheid en opschorting procedure 

Op 25 november 2020 is de aanvraag via het Omgevingsloket Online ingediend en daar 

geregistreerd onder nummer 5626867. 

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat voor 

wat betreft het onderdeel milieu voldoende informatie voor een goede beoordeling van de 

gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvan-

kelijk en in behandeling genomen. 

 

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf  

3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). 

 

Adviezen  

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid 

of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, 

alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, is de aanvraag ter advisering verzonden 

aan: 

• Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad; 

• Inspectie Leefomgeving en Transport; 

• Brandweer Flevoland. 

Er is naar aanleiding van de aanvraag een advies van de gemeente Lelystad ontvangen 

op 31 december 2020. De gemeente Lelystad geeft aan geen belemmering te zien voor 

het vergunning van de gevraagde (milieuneutrale) wijziging. Er is aangegeven, dat de 

onderhavige vergunning geen betrekking heeft op het legaliseren van vier opslagcontai-

ners, die via een gedoogbrief tot 1 juli 2021 binnen de inrichting zijn toegestaan. Tevens 

wordt het KEI materiaal in het hoofdgebouw bewaard. De gemeente geeft aan dat door 

het constateren dat ingevolge de activiteiten in de bedrijfshal het Besluit Externe Veilig-

heid Inrichtingen van toepassing is geworden op de inrichting, er een strijdigheid is met 

het geldende bestemmingsplan. De gemeente Lelystad wijst er op dat door het hoge 

aantal verstrekte vergunningen voor het bedrijf, het geheel erg ondoorzichtig wordt en 

een revisievergunning erg wenselijk is. 

Naar aanleiding van dit advies is de plattegrondtekening VP001 beganegrond 

20_11_2020_pdf die bij de aanvraag is gevoegd niet aan de onderhavige vergunning 

verbonden. In de voorschriften is bepaald dat het ontvangen KEI materiaal in het hoofd-

gebouw moet worden bewaard.  

 

Zienswijzen 

Op 19 maart 2021 is naar aanleiding van het ontwerpbesluit een zienswijze en advies in-

gediend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad. 

De zienswijze is binnen de inzagetermijn van ontwerpbesluit ingezonden en derhalve in 

behandeling genomen. De zienswijzen zijn als volgt: 
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1. Onder het kopje "Besluit externe veiligheid inrichtingen" van het ontwerpbesluit is het 

volgende vermeld: De vigerende vergunningen voor de inrichting laat het opslaan van 

stoffen toe waardoor het Bevi van toepassing is op de inrichting.  

Naar oordeel van het college betekent dit dat via dit besluit de Bevi status van de in-

richting wordt geformaliseerd. 

 

Voorts merkt het college op dat voorheen (red. in de omgevingsvergunning) gesteld 

werd dat er geen sprake was van een Bevi inrichting. In de vergunning van 2017 

(OLO3347639, kenmerk OFGV HZ_WABO-78778) is vermeld dat de inrichting geen 

risicovol bedrijf in de zin van het Bevi is en het besluit daarom niet van toepassing is 

op de vergunning. Het college stelt dat daarom destijds geen zienswijze is ingediend 

en op basis van deze informatie geen strijdigheid met het bestemmingsplan heeft ge-

constateerd. 

 

Beantwoording 

De bedoelde passage in paragraaf 1.3 is naar aanleiding van de zienswijze als volgt 

gewijzigd: 

De vigerende omgevingsvergunningen onderdeel milieu voor de inrichting laten het 

opslaan van gevaarlijke afvalstoffen in emballage in hoeveelheden toe die groter zijn 

dan de drempelwaarde van het Bevi. Het Bevi moet dus bij de besluitvorming op de 

aanvraag worden betrokken. De overwegingen ten aanzien van het externe veilig-

heidsbeleid met betrekking tot de onderhavige aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 

2.2 van dit besluit.  

 

De opmerking in de ontwerpbeschikking dat activiteiten die toegestaan zijn op grond 

van de vigerende vergunning vallen onder het beoordelingskader van het Bevi is 

slechts een feitelijke constatering. Om te bepalen of een inrichting valt onder het 

toetsingskader van het Bevi dient gekeken te worden naar de vergunde en/of aange-

vraagde activiteiten. Als de vergunde en/of aangevraagde activiteiten zijn genoemd in 

artikel 2 van het Bevi moet bij de in artikel 4 en 5 genoemde besluiten met de in die 

artikelen genoemde richtwaarden rekening worden gehouden. Of een inrichting onder 

het Bevi valt wordt met andere woorden van rechtswege bepaald en niet door aanwij-

zing in een besluit van het bevoegd gezag. De in de overwegingen bij de ontwerpbe-

schikking hierover gemaakte opmerking verandert hier niets aan. 

 

Het college merkt terecht op dat in de vergunning OLO3347639, kenmerk OFGV 

HZ_WABO-78778 wordt gesteld dat de inrichting niet onder het Bevi valt. Deze ver-

melding is tevens opgenomen in de oprichtingsvergunning van 2007. Gelet op de ge-

vraagde activiteiten voor de oprichtingsvergunning van 2007 en het toen geldende 

Bevi moet geconstateerd worden dat de activiteiten binnen de inrichting bij de oprich-

ting al onder de werkingssfeer van het Bevi vielen. Deze constatering neemt niet weg 

dat er een ongewenste strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan is ontstaan. 

Deze strijdigheid kan met het onderhavige besluit niet worden weggenomen. 

 

2. Volgens het college dient in de te verlenen veranderingsvergunning een voorbehoud 

te worden gemaakt omtrent de onlangs vastgestelde status van het bedrijf als Bevi 

inrichting. Het college vindt dat niet kan worden volstaan met alleen het vermelden 

van deze status. 



 

 

 

Besluit                 James Wattlaan 6 in Lelystad 

Kenmerk Z2020-015056           pagina  12 van 27   OLO nr. 5626867 

     

 

 

Beantwoording 

Ik lees deze zienswijze zo dat het college van mening is dat in de vergunning expliciet 

moet worden uitgesloten dat daarmee wordt toegestaan dat de gehele inrichting als 

zijnde een Bevi inrichting wordt toegestaan op de huidige locatie.  

 

Het onderhavige besluit betreft een omgevingsvergunning onderdeel milieu. De aan-

gevraagde vergunning betreft een milieuneutrale wijziging van de te accepteren af-

valstoffen. In haar advies van 31 december 2020 heeft het college aangegeven geen 

belemmering te zien voor het vergunnen hiervan. 

Bij de beoordelingen in hoofdstuk 2 van de overwegingen bij dit besluit zijn de milieu-

gevolgen als gevolg van die wijziging beoordeeld. Daarnaast zijn ambtshalve enkele 

voorschriften aangepast en ingetrokken bij wijze van de verplichte actualisatie van de 

vergunning in het kader van LAP 3 en om eerder ontstane dubbele voorschriften te 

herstellen. Gelet op de werking van het Bevi zie ik niet in hoe een voorbehoud kan 

worden gemaakt op een “Bevi-status”. De betrokken activiteiten zijn reeds vergund. 

Het besluit betreft geen revisievergunning.  

 

3. Volgens het college is verzuimd om in het ontwerpbesluit de gevolgen van de consta-

tering dat er sprake is van een Bevi inrichting mee te nemen. Vraag is of alleen een 

toetsing moet plaatsvinden van de gevolgen van het deel waarop de veranderingsver-

gunning betrekking op heeft óf de gevolgen van de gehele inrichting na de verande-

ring. 

 

Beantwoording 

Op grond van artikel 4 lid 3 van het Bevi worden de in dat besluit genoemde veilig-

heidsafstanden alleen bij de beoordeling van een aanvraag om een veranderingsver-

gunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 betrokken wanneer de aange-

vraagde verandering leidt tot nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico. 

Hoewel dit niet expliciet in de considerans van het ontwerpbesluit benoemd is, is wel 

uiteengezet waarom de aangevraagde (en ambtshalve door te voeren) verandering 

geen gevolgen heeft voor de risicoafstanden en de externe veiligheid. Er hoeft 

daarom ook geen beoordeling plaats te vinden van de gehele inrichting zoals bedoeld 

in het Bevi. Wel zie ik aanleiding de considerans op dit punt te verduidelijken. 

 

 

4. Vanwege het veiligheidsrisico en de strijdigheid met het bestemmingsplan vindt het 

college het niet acceptabel dat Van Peperzeel B.V. haar bedrijfsvoering langdurig op 

de locatie James Wattlaan 6 voortzet. Inzet op verplaatsing is gewenst. Aangezien 

het bedrijf sedert jaren gevestigd is op deze locatie en een belangrijke functie vervult 

in onze provincie voor wat betreft het inzamelen en verwerken van batterijen, accu's 

en metaal, kan wat het college betreft voor de tussenliggende periode de bedrijfsvoe-

ring worden gedoogd mits de Veiligheidsregio daarover positief adviseert. 

 

Beantwoording 

De huidige bedrijfsvoering is, afgezien van de aangevraagde verandering, op dit mo-

ment voor het onderdeel milieu, op basis van de vigerende vergunning(en) toege-

staan. Of het wenselijk is dit op langere termijn op deze locatie en op deze wijze 



 

 

 

Besluit                 James Wattlaan 6 in Lelystad 

Kenmerk Z2020-015056           pagina  13 van 27   OLO nr. 5626867 

     

 

voort te zetten is daarom in het kader van de nu voorliggende procedure niet rele-

vant. Met dit besluit heb ik dan ook niet de intentie om op die vraag een antwoord te 

geven.  

De opmerking van het college in dit punt dat de bedrijfsactiviteiten kunnen worden 

gedoogd voor zover deze in strijd zijn met het bestemmingsplan neem ik ter kennis-

geving aan. Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en in haar naam de 

OFGV zijn in beginsel niet bevoegd om te beslissen over het al of niet gedogen van 

activiteiten die strijdig zijn met het bestemmingsplan. Dit valt onder de bevoegdheid 

van het college van b en w van Lelystad.   

   

Het college adviseert daarnaast met de volgende punten rekening te houden: 

1. Het bedrijf Van Peperzeel B.V. te wijzen op het veiligheidsrisico door de aanwezigheid 

van de Bevi-inrichting op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad; 

 

Beantwoording 

Van een bedrijf als Van Peperzeel B.V. mag worden verwacht dat zijn bekend is met 

de risico’s die horen bij haar bedrijfsvoering en dat zij hier verantwoordelijk mee om-

gaat. 

 

2. Het nemen van maatregelen om het veiligheidsrisico in te perken; 

 

Beantwoording 

Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken zijn aan de vigerende omgevingsvergun-

ning voorschriften verbonden. Voor het wijzigen of toevoegen van risicobeperkende 

maatregelen moet het bedrijf een omgevingsvergunning aanvragen. De beoordeling 

daarvan valt buiten de reikwijdte van het onderhavige besluit. 

 

3. Advies te vragen aan de Veiligheidsregio omtrent het toestaan van een tijdelijke 

voortzetting van de bedrijfsvoering op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad; 

 

Beantwoording 

De Veiligheidsregio is om advies gevraagd bij de voorbereiding van dit besluit, hierop 

heb ik geen advies ontvangen. Het nu voorliggende besluit heeft slechts als doel om 

een kleine aanpassing van de huidige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Voor het 

overige is voor de huidige bedrijfsvoering voor het onderdeel milieu een omgevings-

vergunning afgegeven voor onbepaalde tijd. Ook de nu voorliggende aanvraag is ge-

daan voor onbepaalde tijd. De (tijdelijke) voortzetting van de bedrijfsvoering van Van 

Peperzeel B.V. in algemene zin is geen onderdeel van de beoordeling van de aan-

vraag en daarmee ook niet van dit besluit. 

 

4. Bij een positief advies een termijn te verbinden aan de te verlenen veranderingsver-

gunning, gerelateerd aan de termijn dat het bedrijf Van Peperzeel B.V. zich inspant 

om zich te verplaatsen naar een andere locatie; 

 

Beantwoording 

De veranderingsvergunning is voor onbepaalde tijd aangevraagd en kan om die reden 

ook alleen voor onbepaalde tijd verleend worden. Het verbinden van een termijn 
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waarvoor deze vergunning wordt verleend aan een mogelijke verplaatsing van het 

bedrijf zou, nu hierover in dit stadium nog weinig zekerheid bestaat, daarnaast zor-

gen voor rechtsonzekerheid voor de aanvrager en zou ook om die reden niet redelijk 

zijn. 

 

5. Het bedrijf er op te wijzen dat na de onder punt 4 gestelde termijn de bestaande 

milieuvergunningen kunnen worden ingetrokken vanwege het risico en de ontoelaat-

bare gevolgen voor het milieu. 

 

Beantwoording 

Onder punt 4 heb ik uiteengezet waarom van een dergelijke termijn geen sprake kan 

zijn. Daarnaast leent deze procedure zich naar mijn mening niet voor een dergelijke 

clausule omdat dit buiten het bereik van de ingediende aanvraag valt.  

 

 

1.3     Samenhang met andere wetgeving 

 

Wet natuurbescherming 

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming (hierna Wnb), het Besluit natuurbe-

scherming en de Regeling natuurbescherming in werking getreden. De Wnb vervangt on-

der andere de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. In samenhang 

met de inwerkingtreding van de Wnb is ook het Bor gewijzigd.  

Op grond van de Wnb is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 

2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde 

plant- en diersoorten een vergunning respectievelijk ontheffing op grond de Wnb vereist. 

 

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die gevolgen kan hebben voor be-

schermde plant- en diersoorten of Natura 2000-gebieden. Een Aeriusberekening is niet 

aan de orde, omdat er ten opzichte van de bestaande vergunning geen wijziging van het 

aantal vervoersbewegingen of emissie van stikstof is aangevraagd. Op grond van de in-

gediende aanvraag kan worden geconcludeerd dat er geen ontheffing op grond van de 

Wnb is vereist en geen passende beoordeling hoeft plaats te vinden. 

 

Coördinatie met de Waterwet 

De Wm en de Waterwet kennen voor IPPC-bedrijven een coördinatieregeling voor de af-

stemming van de vergunningverlening ingevolge deze wetten. 

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

tie behoort, waarbij geen sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning als 

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

derhalve niet van toepassing. 

 

Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer) 

In Nederland is de milieueffectrapportage geregeld in de Wm en in de uitvoeringswetge-
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ving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit Milieueffectrappor-

tage, hierna het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving invloed op de regel-

geving voor de milieueffectrapportage, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw).  

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

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

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

waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (on-

derdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).  

 

MER-plicht (onderdeel C) en m.e.r.-beoordelingsplicht (onderdeel D) 
Uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat het begrip verwijdering in 

categorie D 18, bijlage 1 Besluit mer breder moet worden opgevat en dat naast verwijde-

ringshandelingen ook handelingen die leiden tot nuttige toepassing moeten worden mee-

genomen. De aanvraag heeft betrekking op een verandering van een activiteit als be-

doeld in categorie D 18 kolom 1, bijlage 1 Besluit mer, maar de verandering betreft per 

saldo een afname van de activiteit. Een m.e.r.-beoordeling is derhalve niet aan de orde 

voor de gevraagde verandering. 

 

Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 

Het bedrijf van Van Peperzeel B.V. aan de James Wattlaan 6 accepteert en verwerkt af-

valstoffen waarvoor een meldingsplicht geldt via het Landelijk meldpunt afvalstoffen in-

gevolge het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit besluit 

is rechtstreeks werkend. Uit het buitenland afkomstig afval hoeft alleen gemeld te wor-

den voor zover er geen vergunning (kennisgeving) van de EVOA nodig is. Het KEI-mate-

riaal en de geneesmiddelen zijn afkomstig uit Nederland. 

 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) 

gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 

regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. 

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de in-

richting per 1 januari 2013 aangemerkt als een type C-inrichting. Voor een deel van de 

activiteiten, die beschreven en afgeperkt zijn in hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbe-

sluit, die binnen deze inrichting verricht worden, is het Activiteitenbesluit van toepassing 

geworden.   

Op de gevraagde veranderingen zijn de algemene bepalingen van hoofdstuk 2 en 3 van 

het Activiteitenbesluit van toepassing voor zover dat is gesteld in het Activiteitenbesluit.  

 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen 

van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder 

meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stof-

fen. 

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het 

huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer: 
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• het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd; 

• de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het 

groepsrisico). 

De normen voor en wijze van berekenen van het plaatsgebonden risico en de verant-

woording van het groepsrisico zijn opgenomen in het Bevi.   

De vigerende omgevingsvergunningen onderdeel milieu voor de inrichting laten het op-

slaan van gevaarlijke afvalstoffen in emballage in hoeveelheden toe die groter zijn dan 

de drempelwaarde van het Bevi. Het Bevi moet dus bij de besluitvorming op de aanvraag 

worden betrokken. De overwegingen ten aanzien van het externe veiligheidsbeleid met 

betrekking tot de onderhavige aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van dit besluit.   

 

Provinciaal omgevingsbeleid 

Bij de verlening van een milieuvergunning kunnen de volgende provinciale regels en be-

leidslijnen van belang zijn: 

• Omgevingsverordening Flevoland; 

• Omgevingsplan Provincie Flevoland; 

• Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011; 

• Beleidsregels geur. 

 

Omgevingsverordening Flevoland 

In de Omgevingsverordening Flevoland zijn gebieden met een bijzondere milieubescher-

ming aangewezen. De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of 

in de nabijheid van een stiltegebied. 

 

Omgevingsplan Provincie Flevoland 

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen dient op grond van artikel 2.14 onder b. on-

der 10 van de Wabo rekening te worden gehouden met het Omgevingsplan provincie Fle-

voland. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het Omgevingsplan. 

 

Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning wordt de Beleidsregel 

vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (hierna: beleidsregel vergunningverlening) 

gebruikt. 

Onder punt 1.1 van deze beleidsregel zijn de uitgangspunten voor de beoordeling van 

een milieuvergunning vastgelegd. Uitgegaan wordt van de meest recente landelijk gel-

dende normen, richtlijnen, vereisten en inzichten (voor zover niet reeds genoemd in ta-

bel 2 behorende bij de ministeriële Regeling aanwijzing BBT-documenten), zoals het Be-

leidsstandpunt verwijdering baggerspecie, de PGS/CPR-richtlijnen, de NEN/NEN-EN nor-

men, de SIKB-protocollen (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en 

normen die daar indirect uit voortvloeien. Onder de punten 1.2 tot en met 1.4 wordt in 

de beleidsregel ingegaan op respectievelijk de vergunning op maat, de bescherming van 

de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, en op het aspect geluid. In de onderstaande 

teksten wordt per onderwerp een nadere afweging weergegeven. 
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Beleidsregels geur  

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning hanteert de provincie de 

Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 (hierna: beleidsregels geur). In 

de beleidsregels geur zijn de volgende uitgangspunten en beleidslijnen vastgelegd. On-

derscheid wordt gemaakt tussen gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestem-

mingen. Dit onderscheid is vertaald naar de normstelling. Bij nieuwe situaties en gevoe-

lige 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 hoofdstuk 2 (zie onderdeel geur) verder uitge-

werkt. 

 

Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 

Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

Openbaar Bestuur) in werking getreden. Toepassing van de Wet Bibob moet voorkomen 

dat de provincie Flevoland, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van 

subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten, criminele activiteiten faciliteert. Op 

grond van deze wet kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning weigeren of intrekken, 

dan wel een gegadigde uitsluiten bij de aanbesteding voor een overheidsopdracht, wan-

neer het gevaar bestaat dat deze wordt benut voor het plegen van een strafbaar feit of 

het voordeel trekken uit een strafbaar feit. 

Op 10 juli 2012 is de Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 vastgesteld en op 1 oktober 

2012 in werking getreden. Op grond van artikel 4 lid 2 van deze beleidsregel wordt, 

voordat tot verlening van de oprichtingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, on-

der e, onderdeel 1° Wabo en onder i van hetzelfde artikel wordt overgegaan, toetst de 

provincie de integriteit van de betrokkene. De aanvraag betreft een verandering van een 

vergunning en geeft geen aanleiding voor een Bibob toets. 

 

2  Overwegingen algemene milieuaspecten 

2.1  Toetsingskader 

 

IPPC-richtlijn 

De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) richt zich op een 

geïntegreerde aanpak om industriële verontreinigingen te voorkomen en te bestrijden, 

door toepassing van "best available techniques (BAT)". In het Nederlands worden deze 

de "beste beschikbare technieken" (BBT) genoemd. De IPPC-richtlijn verplicht de lidsta-

ten tot informatie-uitwisseling tussen lidstaten en industrie om te komen tot een nadere 

invulling van BAT voor iedere afzonderlijke industriële sector. Als resultaat hiervan brengt 

de Europese Commissie zogenaamde BAT reference documents (BREF's) uit, waarin per 

sector een overzicht wordt gegeven van technieken die als BAT kunnen worden be-

schouwd.  

 

RIE en BBT-conclusies 

Een installatie valt onder de IPPC richtlijn, indien de activiteit in omvang valt onder een 
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categorie van activiteiten die is aangewezen in bijlage 1 bij de Richtlijn 2010/75/EU in-

zake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 

(RIE).  

De gevraagde vergunning heeft betrekking op een installatie die wordt bedoeld in de bij-

lage 1 van de RIE. Op de acceptatie en opslag van KEI-materiaal zijn de BBT-conclusies 

afvalbehandeling van toepassing. 

 

Regeling omgevingsrecht  

In de Regeling omgevingsrecht zijn andere BBT documenten aangewezen die bij de ver-

gunningverlening betrokken moeten worden. Deze BBT documenten komen in de verdere 

overwegingen aan de orde. 

 

2.2 Algemene milieuaspecten 

 

Bodem 

Het toetsingskader voor de nieuwe bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting is 

de Nederlandse Richtlijn bodembescherming (NRB 2012). Voor nieuwe activiteiten binnen 

de inrichting wordt getoetst aan de NRB 2012. Het doel van de NRB 2012 is het onder-

steunen van afwegingsprocedures rond mogelijke vormen van bodembescherming bij bo-

dembedreigende activiteiten binnen inrichtingen, om een verwaarloosbaar risico te berei-

ken. De NRB 2012 beperkt zich tot normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten 

en richt zich niet op calamiteiten. De NRB 2012 is het richtinggevend instrument op basis 

waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen lei-

den tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een 

inrichting. 

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op een nieuwe, voor de bodem bedrei-

gende activiteit.  

 

Geluid 

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op wijziging van geluidproducerende 

activiteiten binnen de locatie. Er is geen verruiming gevraagd van de geluidnormen die 

aan de vigerende omgevingsvergunning zijn verbonden. 

 

Luchtkwaliteit 

De Wm, zoals deze luidt na de wijziging van 11 oktober 2007 (luchtkwaliteitseisen, Stb. 

2007, 414) en de daarop gebaseerde regelgeving, bevat de wettelijke grenswaarden voor 

de luchtkwaliteit in Nederland. De Wm bevat wettelijke grenswaarden, streefwaarden en 

plandrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10, ook wel fijn 

stof genoemd), lood, koolmonoxide en benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en 

benzo(a)pyreen (PAK). 

De grenswaarden geven kwaliteitsniveaus aan voor de buitenlucht. Daarbij zijn alle loca-

ties van belang, met uitzondering van de arbeidsplek. De grenswaarden gelden niet voor 

de arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. De grenswaarden uit de 

Wm die in Nederland in de praktijk knelpunten kunnen opleveren zijn: 

• Jaargemiddelde concentratie NO2 (stikstofdioxide): 40 µg/m3 
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• Jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof): 40 µg/m3 

• 24-uursgemiddelde concentratie PM10 50 µg/m3 die niet meer dan 35 maal per 

jaar mag worden overschreden. 

De concentraties van de overige stoffen uit de Wm- te weten zwaveldioxide (SO2), kool-

monoxide (CO), stikstofoxide (NOx), lood (Pb), benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel 

en benzo(a)pyreen (PAK) - komen in Flevoland nergens in de buurt van de grenswaarden 

voor de desbetreffende stoffen. Daarom is het redelijk om bij de beoordeling van de ge-

volgen van deze inrichting voor de luchtkwaliteit alleen nader in te gaan op de concentra-

ties voor NO2 en PM10. 

De gevraagde verandering leidt niet tot verhoging van emissies naar de lucht van de ge-

noemde stoffen binnen de inrichting.   

De verandering heeft geen gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen van en naar 

het bedrijfsterrein. Het effect van de verandering op de luchtkwaliteit is niet in beteke-

nende mate. 

Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde verandering niet leidt tot een over-

schrijding van de in de Wm opgenomen grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

 

Emissie naar de lucht en geur 

De gevraagde verandering leidt niet tot een toename van de emissie naar de lucht of van 

geur. Er is dus geen aanleiding om de omgevingsvergunning op deze onderwerpen te 

veranderen. 

 

Afvalwater 

De gevraagde verandering heeft geen effect op de afvoer van afvalwater uit de inrichting.  

 

Afvalstoffen 

Ingevolge de Wm moet bij de vergunningverlening rekening worden gehouden met het 

geldende landelijke afvalbeheersplan (LAP3).  

Het uitsluitend opslaan van afvalstoffen wordt in het LAP3 altijd als doelmatig aange-

merkt. 

Met de inwerkingtreding van LAP3 moesten de vergunningen van de afvalbedrijven zono-

dig geactualiseerd worden. De vigerende vergunning bevat bijlagen die volgden uit het 

toenmalige afvalbeheersplan. Dit betreffen bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebe-

leid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor mon-

stername, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen 

administratieve organisatie en interne controle. Het LAP3 bevat andere regels waaraan 

het afval en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle 

(A&V en AO/IC) moet voldoen. Er is dus aanleiding om de vigerende vergunningvoor-

schriften en de bijlagen van de vergunningvoorschriften op dit punt te actualiseren. 

 
Wijziging van de te accepteren afvalstoffen 
De aanvraag bevat het toevoegen van 2 Euralcodes en het intrekken van een hele lijst 

met Euralcodes. De aanvraag bevat geen nieuw A&V en AO/IC. Daar is door de ge-

vraagde wijziging wel aanleiding voor. In de voorschriften is derhalve ook een voorschrift 

toegevoegd dat een actueel A&V en AO/IC ter goedkeuring wordt ingediend. Met een 
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Wijziging voorschriften, ambtshalve reparatie en actualisatie 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal reparaties in de vergunningsi-

tuatie door te voeren. Uit het vergunningenoverzicht in paragraaf 1.1 blijkt dat inmiddels 

10 omgevingsvergunningen zijn verstrekt voor deze locatie. Uit een toets van deze ver-

gunningen volgt dat een aantal definities en voorschriften per abuis niet zijn ingetrokken 

waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De eenduidigheid en handhaafbaarheid van de ver-

gunning komt daardoor in geding.  

 

De vergunning moet tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van 

het Landelijk afvalbeheerplan 3.  

Concreet betreft het de volgende delen uit de vergunning: 

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:  

• hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel: dit betreft een dubbele set; 

• paragraaf 3.1 geluidnormeringvoorschriften 3.1.1, 3,1,2, 3.1.3: dit betreft en 

dubbele set; 

• 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4: dit betreft een actualisatie aan LAP3;  

• 12.3.2 en 12.3.3: dit betreft een actualisatie aan LAP3;  

• de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het 

verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monstername, analyse en alge-

mene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve 

organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007:  

dit betreffen actualisatie aan LAP3. 

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: 

voorschrift 5.3.2: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aan-

vraag. 

 

Van de vergunning van 29 april 2015 voorschrift 4.1.1: dit betreft een intrekking en ver-

vanging ingevolge de vigerende aanvraag; 

 

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778  voorschrift 5.1.1, 

5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes: dit betreft een intrekking en vervanging 

ingevolge de vigerende aanvraag. 

 

Ter vervanging van de ingetrokken voorschriften worden de voorschriften van bijlage 1 

bij dit besluit aan de omgevingsvergunning verbonden. De nummering volgt de numme-

ring van de oprichtingsvergunning van 9 februari 2007 met kenmerk 499459.  

 

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 

In de bovenstaande overwegingen zijn er als gevolg van de aanvraag geen gevolgen voor 

het milieu gebleken die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van de  
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Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.  

 

Conclusie 

Gelet op de bovenstaande overwegingen kan de gevraagde verandering van de inrichting 

of de werking daarvan worden vergund. Aan de vergunning worden voorschriften verbon-

den in het belang van de bescherming van het milieu. 
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Bijlage: Voorschriften. 
Aan de omgevingsvergunning 9 februari 2007 met kenmerk 499459 worden de volgende 

voorschriften toegevoegd. 

5.3.1 

a) Uitsluitend de volgende afvalstoffen en hoeveelheden mogen worden geaccepteerd en 

opgeslagen: 

 

 

Categorie 
 

Benaming 
 

Maximale 
opslagca-
paciteit 

ton 

 

Maximale  
capaciteit 

ton per 
jaar  

 

Euralcode 

Aluminium     

    

    

 
 

   

Brons     

   

   

Batterijen     

    

   

 

  

 
 

 

Cadmium  

 

   

Condensa-
toren  

 

  

 

 

Ferro-
metalen 

    

Lood     

 
 

 

  

  

  

   

  

 
 

 

  

Koper  

 

 

   

artikel 10.1.c
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Messing     

  

 
 

   

     

RVS  
 

   

Tin  

 

   

Kwik en 

kwikhouden
de afvalstof-
fen  

  

 

  

 

  

 

 
  

 

 

   

 

Overige 
metalen  

   

     
 

    
 

    
 

   
 

 

 

  

 

  

 

 
 

   

Soldeer   

 

   

Zink  
  

 
 

    

Elektronische 
apparaten 

    

 

 
 

   

Overige 

afvalstoffen 

 

 
   

Totaal  1.978,5   

 
1 zink-bruinsteen, alkaline-, kwikoxide-, zilveroxide-batterijen, knoopcellen ongesorteerd, 

artikel 10.1.c
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nikkel-cadmium batterijen, batterijen gemengd (zonder knoopcellen), batterijen ge-

mengd (incl. knoopcellen), nikkelmetaalhydride-, lithiumbatterijen, batterijen/accu’s, 

n.e.g. 

2
 waarvan 500 ton ongesorteerde batterijen, 120 ton  batterijen van elektrische 

voertuigen. 

b) De geaccepteerde afvalstoffen worden slechts overeenkomstig de vergunningaanvraag 

binnen de inrichting verwerkt (sorteren, scheiden, opbulken, samenvoegen, ompakken) 

en opgeslagen voor zover daardoor de verwerking overeenkomstig de minimumstandaar-

den van het geldende landelijk afvalbeheersplan niet wordt belemmerd. Bij het samen-

voegen van partijen afvalstoffen dienen de scheidingsregels en mengverboden van het 

geldende landelijk afvalbeheersplan in acht te worden genomen, tenzij in de omgevings-

vergunning anders is bepaald. 

 

c) Het ontvangen KEI- materiaal en niet gevaarlijke geneesmiddelen moeten in het 

hoofdgebouw van de inrichting worden bewaard.  

5.8.2 

De vergunninghoudster dient voor de gehele inrichting een actueel en door het bevoegd 

gezag goedgekeurd Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratieve organisatie en 

Interne controle (AV&AO/IC) te hebben opgesteld. Het AV&AO/IC moet steeds voldoen 

aan het gestelde in het geldende landelijk afvalbeheersplan en de eisen die gesteld zijn 

ingevolge deze vergunning. De vergunninghoudster moet altijd handelen overeenkomstig 

het goedgekeurde AV&AO/IC. 

 

5.8.2.a   

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een AV&AO/IC dat 

voldoet aan het voorgaande voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn 

aangeboden. Dit voorschrift vervalt op de dag het bevoegd gezag het AV&AO/IC heeft 

goedgekeurd. 

5.8.3 

Het goedgekeurde AV&AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor 

het bevoegd gezag ter inzage liggen.  

5.8.4 

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle 

moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is ver-

eist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. 

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:  

a. de reden tot wijziging; 

b. de aard van de wijziging; 

c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en 

de AO/IC; 

d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren. 
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Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd wor-

den. 

 

5.9  Registratie 

5.9.1 

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde 

afvalstoffen het volgende moet worden vermeld: 

a. de datum van aanvoer; 

b. de aangevoerde hoeveelheid (kg); 

c. de naam en adres van de locatie van herkomst; 

d. de naam en adres van de ontdoener; 

e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen; 

f. de Euralcode; 

g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

 

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan 

bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met 

"diverse locaties". 

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergun-

ninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst 

worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief. 

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via 

de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld. 

5.9.2 

In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afval-

stoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd: 

a. benaming hulpstof; 

b. de datum van aanvoer; 

c. de aangevoerde hoeveelheid; 

d. de naam en adres van de leverancier. 

5.9.3 

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle af-

gevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan 

het volgende moet worden vermeld: 

a. de datum van afvoer; 

b. de afgevoerde hoeveelheid (kg); 

c. de afvoerbestemming; 

d. de naam en adres van de afnemer; 

e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 

f. de Euralcode (indien van toepassing); 

g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
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5.9.4 

Van geweigerde partijen afvalstoffen, en reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van 

een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet 

een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld: 

a. de datum van aanvoer; 

b. de aangeboden hoeveelheid (kg); 

c. de naam en adres van plaats herkomst 

d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd; 

e. de Euralcode; 

f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing); 

g. de datum van afvoer; 

h. de naam en adres van plaats afvoer. 
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1. Indienen aanvraag / melding
Datum: 26-06-2019

Tijd: 15:29:57

Gebruiker:

Onvervulde bijlagetypes • Plattegrond Milieu
• Gegevens niet-technische samenvatting
• Situatietekening milieu

Wat wilt u doen? Aanvraag/melding indienen

De volgende bijlagen dien ik later in nvt

De volgende bijlagen dien ik niet in nvt

notice_BGWijziging Onbekend

Gefaseerd Nee

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in
euro's (exclusief BTW)?

0

Vul eventuele aanvullende opmerkingen over uw
aanvraag/melding hier in.

nvt

Geeft u toestemming om persoons- en adresgegevens
van de aanvrager/melder en, indien van toepassing, de
gemachtigde openbaar te maken?

Nee

Geeft u toestemming om de geschatte projectkosten /
kosten van de werkzaamheden openbaar te maken?

Nee

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid
heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/
melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-
mailadres of op het door mij opgegeven adres van de
berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden
kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

2. Aanvraag / melding ingediend
Datum: 26-06-2019

Tijd: 15:30:20

Gebruiker: Omgevingsloket

De aanvraag / melding is ingediend. -

3. Referentienummer koppelen

Datum 27-06-2019

Tijd 07:11:33

Gebruikersnaam Omgevingsloket berichtenservice

85
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OIN van service aanroeper 00000001851798615000

Referentiecode Z2019-004732

error false

berichttekst Onbekend

errorcode Onbekend

tijdstipbericht 2019-06-27 07:11:32

referentienummer

4. Status wijzigen

Datum 27-06-2019

Tijd 08:06:33

Gebruikersnaam Omgevingsloket berichtenservice

OIN van service aanroeper 00000001851798615000

Statuscode 2

error false

berichttekst Onbekend

errorcode Onbekend

tijdstipbericht 2019-06-27 08:06:32

referentienummer

5. Wijzigen bevoegd gezag

Datum 26-07-2019

Tijd 11:55:33

Gebruikersnaam Omgevingsloket berichtenservice

OIN van service aanroeper 00000001851798615000

CBS van nieuw bevoegd gezag 009212

Opmerkingen bij de wijziging Onbekend

error true

berichttekst CBS 009212 not found

errorcode 102

tijdstipbericht 2019-07-26 11:55:32
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referentienummer

6. Toewijzen coordinator
Datum: 14-10-2019

Tijd: 15:16:28

Gebruiker:

Nieuwe coordinator

7. Wijzigen bevoegd gezag
Datum: 14-10-2019

Tijd: 15:16:39

Gebruiker:

Om wat voor soort bevoegd gezag gaat het? Provincie

Bevoegd gezag Provincie Flevoland

Opmerkingen Onbekend

8. Toewijzen coordinator
Datum: 14-10-2019

Tijd: 15:17:16

Gebruiker:

Nieuwe coordinator

9. Referentienummer koppelen

Datum 15-10-2019

Tijd 08:17:33

Gebruikersnaam Omgevingsloket berichtenservice

OIN van service aanroeper 00000001851798615000

Referentiecode Z2019-009744

error false

berichttekst Onbekend

errorcode Onbekend

tijdstipbericht 2019-10-15 08:17:33

referentienummer
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10. Indienen aanvulling
Datum: 17-10-2019

Tijd: 09:34:03

Gebruiker: 39066679

Aanvullingen • aanvullingen_aanvraag_okt_2019_pdf
• Plattegrond_VP1_pdf
• Plattegrond_VP2_pdf
• Stroomschema_VP_pdf

Is hiermee de aanvraag volgens u compleet? Ja

11. Aanvragen advies
Datum: 05-11-2019

Tijd: 10:30:30

Gebruiker:

Type advies Advies

Onderdelen Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- Verandering

Toelichting Gelden er byzondere eisen ten aanzien van brandpreventie
of externe veiigheid?

Om wat voor soort adviserende organisatie gaat het? Andere adviesorganisatie

Adviserende organisatie VR Flevoland

12. Aanvragen advies
Datum: 05-11-2019

Tijd: 10:32:19

Gebruiker:

Type advies Advies

Onderdelen Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- Verandering

Toelichting De installatie bevat een waterbak en sprinklerintstallatie
voor brandpreventie. Moeten hiervoor extra eisen in de
omgevingsvergunning worden opgenomen?

Om wat voor soort adviserende organisatie gaat het? Waterschap

Adviserende organisatie WS Zuiderzeeland
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13. Aanvragen advies
Datum: 05-11-2019

Tijd: 14:42:42

Gebruiker:

Type advies Advies

Onderdelen Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- Verandering

Toelichting Dag, kan er getoetst worden of de gevraagde activiteit past
binnen het bestemmingsplan?
 

Om wat voor soort adviserende organisatie gaat het? Gemeente

Adviserende organisatie Gemeente Lelystad

14. Toewijzen adviescoordinator
Datum: 07-11-2019

Tijd: 07:26:00

Gebruiker:

Nieuwe coordinator

15. Toewijzen adviseur
Datum: 07-11-2019

Tijd: 07:26:07

Gebruiker:

Keuze adviesaanvraag

Type advies Toelichting Onderdelen

Advies Gelden er byzondere eisen ten aanzien van
brandpreventie of externe veiigheid?

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of
veranderen (Milieu) - Verandering

Advies De installatie bevat een waterbak en
sprinklerintstallatie voor brandpreventie. Moeten
hiervoor extra eisen in de omgevingsvergunning
worden opgenomen?

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of
veranderen (Milieu) - Verandering

Advies Dag, kan er getoetst worden of de gevraagde
activiteit past binnen het bestemmingsplan?
 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of
veranderen (Milieu) - Verandering

Advies Hallo 
 
Zoals afgesproken hierbij een nieuw adviesverzoek
m.b.t. RO.
 
met vr. gr. 
OFGV
Tel: 06 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of
veranderen (Milieu) - Verandering

Adviseur
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16. Toewijzen adviseur
Datum: 07-11-2019

Tijd: 10:45:29

Gebruiker:

Keuze adviesaanvraag

Type advies Toelichting Onderdelen

Advies Gelden er byzondere eisen ten aanzien van
brandpreventie of externe veiigheid?

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of
veranderen (Milieu) - Verandering

Advies De installatie bevat een waterbak en
sprinklerintstallatie voor brandpreventie. Moeten
hiervoor extra eisen in de omgevingsvergunning
worden opgenomen?

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of
veranderen (Milieu) - Verandering

Advies Dag, kan er getoetst worden of de gevraagde
activiteit past binnen het bestemmingsplan?
 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of
veranderen (Milieu) - Verandering

Advies Hallo 
 
Zoals afgesproken hierbij een nieuw adviesverzoek
m.b.t. RO.
 
met vr. gr. 
OFGV
Tel: 06 

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of
veranderen (Milieu) - Verandering

Adviseur

17. Indienen aanvulling
Datum: 20-12-2019

Tijd: 13:38:43

Gebruiker: 39066679

Aanvullingen • Presentation_sustainable_VPECGBSS_pdf
• msds_1_pdf
• msds_2_PDF
• msds_3_pdf
• sbeleid_Van_Peperzeel_13_12_2019_def_pdf
• _def_pdf

Is hiermee de aanvraag volgens u compleet? Ja

18. Indienen aanvulling
Datum: 16-01-2020

Tijd: 08:53:42

Gebruiker: 39066679

Aanvullingen ST_2020_Niet_technische_samenvatting_pdf

Is hiermee de aanvraag volgens u compleet? Ja
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19. Indienen aanvulling
Datum: 13-02-2020

Tijd: 13:56:48

Gebruiker: 39066679

Aanvullingen • 13-2-2020 Stroomschema-VP
• ANVULLING_13-2-2020_dokument_2019175_pdf
• AANVULLING_13-2-2020_BBT_pdf

Is hiermee de aanvraag volgens u compleet? Ja

20. Indienen aanvulling
Datum: 14-02-2020

Tijd: 07:58:44

Gebruiker: 39066679

Aanvullingen AANVULLING_KWIK_pdf

Is hiermee de aanvraag volgens u compleet? Ja

21. Toewijzen coordinator
Datum: 09-09-2020

Tijd: 16:44:23

Gebruiker:

Nieuwe coordinator

22. Aanvragen advies
Datum: 09-09-2020

Tijd: 16:44:39

Gebruiker:

Type advies Advies

Onderdelen Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- Verandering

Toelichting Hallo 
 
Zoals afgesproken hierbij een nieuw adviesverzoek m.b.t.
RO.
 
met vr. gr. 
OFGV
Tel: 06 

Om wat voor soort adviserende organisatie gaat het? Gemeente

Adviserende organisatie Gemeente Lelystad
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23. Intrekken aanvraag

Datum 19-11-2020

Tijd 12:50:25

Gebruikersnaam

Eventuele toelichting op het intrekken van de aanvraag conform afspraak.





Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: Aanmeldnotitie mer / aanvraag

Datum: maandag 6 april 2020 16:01:59

Bijlagen: image003.png
image004.png
image006.png
image007.png
image008.png
image010.png
image013.jpg
image014.jpg
image015.jpg
image016.jpg
image017.jpg
image001.jpg
image005.jpg

Beste mensen,
Ik heb met  gesproken omtrent onze vergunning en onze opslag capaciteit.
Ik heb op zijn verzoek contact gezocht met  van de omgevingsdienst.
Op basis van de auto-reply zend ik hierbij de mail door naar het gevraagde email adres.
Ik hoor graag hoe nu verder.
Met vriendelijke groet / Kind regards,

 
Van Peperzeel
James Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad
T. +31 (0)320 
F. +31 (0)320 
M. +31 (0)6 
KvK 
Volg ons op:    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van:  
Verzonden: maandag 6 april 2020 15:19
Aan:  
Onderwerp: RE: Aanmeldnotitie mer / aanvraag
Geachte heer ,
Zou u mijn kunnen terugbellen op mijn mobile?
Het gaat over onze vergunde opslag capaciteit en tijdelijke oplossing hiervoor.
Als het goed is heeft u contact gehad met  van de omgevingsdienst.
Daarnaast waren we ook benieuwd naar de MER toetsing, als het goed is heeft inmiddels alle
informatie van ons ontvangen. Misschien niet via de OLO maar wel rechtstreeks op uw eigen
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Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 088 
M. 06
E. @ofgv.nl
Ma. t/m Do.

  

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



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: intrekken

Datum: donderdag 19 november 2020 17:22:19

Bijlagen: image001.png
image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
image006.png

Geachte heer 
 
Via  is inmiddels de vergunning aanvraag voor uitbreiding met het shredderen van 
accu’s ingetrokken. (door )
 
Daar er ook een MER aanmeldnotitie liep met betrekking tot bovenstaande, wil ik die ook graag
intrekken middels deze mail welke ik tot u richt.
 
 
Wat betreft de milieu neutrale wijziging, hiermee zijn we bijna klaar en zal eerst naar u als
concept worden gezonden.
 
Ik wens u een fijne avond en alvast een prettig weekend.
 
Met vriendelijke groet / Kind regards,

 

      
Van Peperzeel 
James Wattlaan 6, 8218 MB  Lelystad
T.  +31 (0)320 
F.  +31 (0)320 
M. +31 (0)6 
KvK 
Volg ons op:    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Aanmeldnotitie mer / aanvraag

Datum: maandag 16 maart 2020 16:00:48

Bijlagen: image003.png
image004.png
image005.png
image006.png
image007.png
image008.png
image010.jpg
image013.jpg
image014.jpg
image015.jpg
image016.jpg
16.03.2020 - Aanvulling aanvraag (OFGV).docx

Goedemiddag meneer 
Mijn collega  heeft met behulp van de leverancier van de installatie de volgende
antwoorden weten samen te stellen op uw vragen.
Uit de beantwoording blijkt dat ook zij te maken hebben met het Corona virus gebeuren en dat
dit gevolgen heeft voor hun bezetting van de organisatie.
Mocht u toch nog aanvullende antwoorden van ons willen hebben is het dan mogelijk om die
eventueel in de vergunningsvoorschriften op te leggen? Ik weet niet of dit kan maar het zou de
voortgang ten goede komen.
We horen graag van u. Alvast bedankt voor uw tijd natuurlijk.
Met vriendelijke groet / Kind regards,

 
Van Peperzeel
James Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad
T. +31 (0)320 
F. +31 (0)320 
M. +31 (0)6 
KvK 
Volg ons op:    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van:  
Verzonden: maandag 16 maart 2020 11:34
Aan:  
Onderwerp: FW: Aanmeldnotitie mer / aanvraag
Geachte heer 
Heeft u de onderstaande informatie al voor mij beschikbaar?
De brandweer heeft mij aangegeven dat akkoord te kunnen gaan met het voorgestelde blusverhaal.
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Indien voldaan moet worden aan emissie-eisen moet worden 
beschreven welke specifieke acceptatiecriteria in relatie hiermee 

worden gehanteerd; 

nee Er is niet ingegaan op emissie-eisen 
De eisen aan de verpakking ook niet. 

voor emissie kan dat heel relevant zijn.  

Een overzicht van voorstelbare ZZS die in de afvalstoffen kunnen 
voorkomen. De aanwezigheid van deze verontreinigingen in de te 

accepteren afvalstoffen moet dus worden uitgesloten en/of er 
moeten specifieke eisen worden gesteld. Indien voldaan moet 

worden aan verwerkings- of emissie-eisen moet worden beschreven 
welke specifieke acceptatiecriteria in relatie hiermee worden 

gehanteerd; 

nee Zijn wel aanwezig: 
PCB, kwik, cadmium, nikkel, lood en 

mogelijk vele anderen in de lijst met 
gevaarlijk afvalstoffen. 

Een risicoanalyse en toetsing aan 
REACH en POP en de paragraaf 

B.14.4.3. ontbreken. 
Dit punt moet worden aangevuld 

De vooracceptatieprocedure. Dit betreft een procedure voorafgaand 

aan de werkelijke afgifte of inname van afvalstoffen, waarin 
aanbieder en verwerker overleg hebben over de aard en 

samenstelling van de afvalstoffen, verwerking, kosten, momenten 

van monsterneming, enz. Het is aan te bevelen dat de betrokkenen 
in deze vooracceptatieprocedure rekening houden met de 

mogelijkheid dat aard en samenstelling van de afvalstoffen bij 
levering niet overeenstemmen met de tijdens de 

vooracceptatieprocedure aangegeven aard en samenstelling en dat 
duidelijk wordt aangegeven wat in een dergelijke situatie met de 
afvalstoffen moet gebeuren; 

ja  

De acceptatieprocedure. Dit betreft de procedure rondom de fysieke 
overdacht van afvalstoffen van de ontdoener naar de ontvangende 

inrichting. Daarnaast moet de acceptieprocedure beschreven 
worden voor de situatie waarin geen vooracceptatie heeft 
plaatsgevonden; 

ja  

De monsterneming- en analyseprocedures tijdens de 

vooracceptatieprocedure en acceptatieprocedure; 

ja Bij de acceptatie van gevaarlijk afval 
vindt geen monsterneming plaats. 

een overzicht van risicogestuurde procedures in het vooracceptatie- 
en acceptatieproces. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt 

in de volgende situaties:  

• afvalstoffen afkomstig van een inzamelaar en, indien een 

handelaar het eigendom heeft, van een handelaar  

• afvalstoffen van een nieuwe klant  

• nieuwe afvalstoffen van een bestaande klant  

• afvalstoffen van een bekende klant (vervolgafgifte)  

Ja/nee De vraag is of dit relevant is omdat 
voor de aangeleverde info 

vooracceptatie conform hoofdstuk 10 
Wm wordt gevraagd. 
 

Er worden geen eisen aan de acceptatie 
van gevaarlijke afvalstoffen gesteld, 

noch aan de samenstelling, 
eigenschappen en wijze van verpakken! 



• visueel controleerbare afvalstoffen  

• afvalstoffen waarvan bekend is dat deze een wisselende 

samenstelling kunnen hebben  

• de omvang van de partijen (is er een afwijkende procedure voor 

kleine partijen);  

 

Dat vormt een risico op zich.   

De wijze waarop en welke informatie uit het (voor)acceptatieproces 
worden vastgelegd; 

ja  

Per verwerkingsroute een beschrijving van wat er met de 

afvalstoffen, reststoffen of producten gebeurt, zowel intern als 
extern. Indien controles en analyses plaatsvinden moet dit 

beschreven worden; 

gedeeltelijk Omdat de procesbeschrijvingen te 

summier zijn ontbreekt een inzicht in 
de reststoffen.  

De wijze van evaluatie van het A&V-beleid; ja  

Wie verantwoordelijk is voor het vaststellen en wijzigen van de 
procedures rond de (voor)acceptatie van afvalstoffen; 

ja  

Wie verantwoordelijk is dat afwijkende situaties, die zich voordoen 

met betrekking tot acceptatie of verwerking van afvalstoffen, 
worden opgelost binnen het kader van de geldende 

vergunningvoorschriften en geldende wet- en regelgeving. 

ja  

Het OA/IC   

Een risicoanalyse van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen 

gericht op milieuhygiënische en informatie technische risico’s;  

ja Alleen relevant voor sorteerprocessen 
en het ontladen en verwerken van Li-

ion accu’s  

Een beoordeling van de kritieke momenten in het acceptatie- en 
verwerkingsproces; 

gedeeltelijk De risico’s bij de acceptatie van 
gevaarlijke opvalstoffen ontbreken. 

Een beschrijving van de meet- en registratiepunten ten behoeve 

van de procesbeheersing en transparantie van het proces 

ja  

De wijze van monitoring en welke stromenbalansen worden 
gemaakt; 

ja  

Een beschrijving van de administratieve organisatie (stoffen-, 

proces en financiële administratie en de relatie daartussen);  

 

ja  

Interne controle maatregelen (preventief en repressief), zoals  

• vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van sleutelfunctionarissen en indien relevant een aantoonbare 

functiescheiding;  

• aanwezigheid van werkinstructies;  

ja  



• beveiliging van computersystemen tegen ongeautoriseerd 

gebruik en tegen verlies van gegevens;  

• vastlegging van de maatregelen die getroffen zijn om een juiste 

en volledige verantwoording in de financiële administratie tot 

stand te brengen, inclusief een stromenbalans per deelproces;  

• vastlegging hoe en hoe vaak de werkprocessen worden 
gecontroleerd en waar correctieve acties worden vastgelegd.  
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