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Geachte raad, 
 
Op 10 april 2017 heeft Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V. een aanvraag 
ingediend om een omgevingsvergunning  voor de bouw van een betonmortelcentrale 
en voor veranderingen van de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf. Wij hebben op 18 
juli 2017  besloten aan u voor te leggen om een verklaring van geen bedenkingen 
voor deze activiteiten af te geven. In het kader van de ‘voorhangprocedure’ 
informeren wij u hierover met deze brief. 
 
Plan 
Op 24 juni 2015 bent u er reeds eerder middels een raadsbrief op de hoogte 
gesteld van het opstarten van een uitgebreide omgevingsvergunning voor de 
Vijfhoek. Deze aanvraag ging om dezelfde betoncentrale, maar deze procedure is 
gestaakt omdat de bouwhoogte en een aantal andere technische specificaties 
gewijzigd zijn. In de nu voorliggende aanvraag om omgevingsvergunning wordt 
de vergunning gevraagd voor bouwactiviteiten en veranderingen van de 
bedrijfsactiviteiten van Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V. De 
bouwactiviteiten en de veranderingen van de bedrijfsactiviteiten worden in strijd 
geacht met het bestemmingsplan De Vaart IV en V, waardoor er geen 
omgevingsvergunning kan worden afgegeven. De aanvrager heeft gevraagd om 
een afwijkingsprocedure te volgen. De Vijfhoek is betrokken bij diverse 
initiatieven op het gebied van het programma Transitie Stedelijk Grondstoffen in 
het kader van het Fonds Verstedelijking Almere en is vorige week uitgeroepen tot 
één van twee winnaars van de competitie Upcycling City Almere. De gevraagde 
vergunning maakt het bevorderen van innovatie en circulaire economie mogelijk.  
 
Procedure 
Het bevoegd gezag –de provincie- wil medewerking verlenen aan de procedure 
om af te wijken van het bestemmingsplan via een omgevingsvergunning op grond 
van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De gemeenteraad moet daarvoor dan wel een verklaring van 
geen bedenkingen afgeven. Het college heeft het initiatief getoetst aan de 
relevante wet- en regelgeving en het beleid. Het plan bevat een goede ruimtelijke 
onderbouwing. De ontwikkeling past in het Vestigingsbeleid die voor deze zone 
op bedrijventerrein De Vaart van toepassing is. In dit beleid is bedrijventerrein 
De Vaart IV aangemerkt als industrieterrein voor de zwaardere milieucategorieën 
(4 en 5 uit de VNG-bedrijvenstaat). Een afwijkingsbesluit is in overeenstemming 
met deze visie.In de reeds vergunde situatie dient de inrichting, vanwege het feit 
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dat de verwerkingscapaciteit van de puinbreker meer dan 100.000 ton / jaar 
bedraagt, reeds te worden aangemerkt als een inrichting uit milieucategorie 5.  
Er is dus sprake van een geringe wijziging. Bovendien kan er door het vervangen 
van de bestaande betoncentrale door een nieuwer exemplaar, efficiënter worden 
gewerkt met een geringere milieubelasting. De ontwikkeling past binnen het 
geldend beleidskader van het Rijk, de provincie en de gemeente zelf. Ook zijn er 
ruimtelijk en milieutechnisch geen knelpunten. 
 
De procedure houdt in dat het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken door de 
provincie gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd, zodat iedereen zienswijzen 
kan indienen. Vervolgens worden de zienswijzen door de provincie bij de definitieve 
besluitvorming betrokken. Indien specifiek tegen de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen een zienswijze wordt ingebracht, zal deze terugkomen in de raad. 
 
Participatie 

Participatie vindt, zoals gebruikelijk bij dit soort aanvragen, plaats door een ieder de 
gelegenheid te geven om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen in te 
dienen. Deze zienswijzen zullen, indien ze worden ingediend, bij de besluitvorming 
worden meegewogen. 

 
Voorhangprocedure 
Voor de genoemde procedure  is de provincie bevoegd, terwijl u de mogelijkheid 
heeft een ‘voorhangprocedure’ te volgen.  De voorhangprocedure houdt in dat u – 
parallel met de terinzagelegging – in de gelegenheid wordt gesteld om de aanvraag 
omgevingsvergunning te agenderen voor bespreking met het college. Dit kan door 
een verzoek in te dienen door één vijfde, doch minimaal acht van de raadsleden. Er 
is een termijn aan verbonden van drie vergaderweken, nadat u schriftelijk door ons 
college op de hoogte bent gesteld. Indien u besluit de aanvraag niet te agenderen, zal 
namens u een ontwerpverklaring van geen bedenkingen worden afgegeven aan de 
provincie. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Almere, 
 
 
 
 
de secretaris,       de burgemeester, 
R. Wielinga    F.M. Weerwind 
 

 



Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk, en op tekening, te controleren en nader af te stemmen
door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande gebouwonderdelen
zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn overgenomen van de
originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse ruimten, wanden en
wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen blijven
mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset,
of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van BBAW
bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar
mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor onjuistheden en/of onvolledigheden die eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals o.a.
woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven, plaatselijk
geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en voorschriften
van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI & telefonie. Voor overzicht
technische installaties zie ook de tekeningen en omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan brandveiligheid,
alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen
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1 Algemeen  

Dit hoofdstuk bevat de volgende informatie over de voorgenomen activiteit: 

 Naam en adresgegevens van de initiatiefnemer; 
 Algemene informatie over het bedrijf;  
 Inleiding en doel van de omgevingsvergunning; 
 Ligging van het plangebied; 
 Het vigerend bestemmingsplan; 
 Het tijdspad van de activiteit; 
 Het bevoegd gezag. 

 

1.1 Naam en adresgegevens van de initiatiefnemer 
 
De initiatiefnemer is: 
 

Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V. 
Pontonweg 10 
1332  CA  ALMERE 
 

1.2 Algemene informatie over het bedrijf 
 
Op 8 november 1996 is door de provincie Flevoland een oprichtingsvergunning verleend voor de inrichting. 
Vervolgens zijn meerdere wijzigingsvergunningen en meldingen afgegeven.  
 
Omdat de vergunning in 2006 was verlopen, is op 16 mei 2007 een nieuwe oprichtingsvergunning verleend 
(kenmerk 540341). Het betreft een vergunning voor de op- en overslag en be- en verwerking van afval-, 
bouw- en grondstoffen en de productie van beton en betonwaren. 
 
Verder heeft vergunninghouder een melding artikel 8.19 Wet milieubeheer op 16 juli 2009 gedaan voor 
het plaatsen en gebruiken maken van een mobiele verkleiner ten behoeve van het verkleinen van bouw- 
en sloopafval. Deze melding is door het bevoegd gezag geaccepteerd. 
 
Op grond van het bepaalde in de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de 
vergunningen die voor 1 oktober 2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, van rechts-
wege gelijkgesteld met omgevingsvergunningen en gelden deze voor onbepaalde tijd. Daarnaast geldt 
dat activiteiten die waren toegestaan op basis van geaccepteerde 8.19-meldingen die voor 1 oktober 
2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, ook onder de werking van de 
Omgevingsvergunning vallen. 
 
Op 19 juni 2013 is door de provincie Flevoland een Omgevingsvergunning verleend (kenmerk: 
180613/JBA/kbe-001). Het betreft het wijzigen van de vergunde situatie voor zover het gaat om het niet 
realiseren van een overkapping op het achterterrein van de inrichting, het vergroten van de 
opslagcapaciteit van het groenafval tot maximaal 2.500 ton, het aanpassen van de vergunning aan het 
Besluit Bodemkwaliteit en het via immobilisatie produceren van vrij toepasbare bouwstoffen.  
 
Op 11 april 2014 is door de provincie Flevoland een Omgevingsvergunning verleend (kenmerk: 
140410/DFR/kbe-001). Het betreft een milieuneutrale verandering waarbij de productiecapaciteit van 
de betonmortelcentrale is vergroot van 30.000 m3 naar 250.000 m3 per jaar. 
 
De provincie Flevoland heeft op 23 juli 2014 de op 4 juli 2014 gedane melding in het kader van het 
Activiteitenbesluit gepubliceerd. De melding had betrekking op het mogen opslaan van 5.000 ton 
kunststofafval. 
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De provincie Flevoland heeft op 8 juni 2016 de op 1 juni 2016 gedane melding in het kader van het 
Activiteitenbesluit gepubliceerd. De melding had betrekking op 
 

 het mogen op- en overslaan, opbulken en scheiden van: 
 

 10.000 ton kunststofafval; 
 10.000 ton banden van voertuigen; 
 10.000 ton textiel; 
 10.000 ton verpakkingsglas; 
 10.000 ton vlakglas. 

 
 het mogen op- en overslaan, opbulken, scheiden en shredderen/verkleinen van:  

 
 10.000 ton papier en karton; 

 
 het mogen op- en overslaan, opbulken, scheiden en shredderen/persen van:  

 
 10.000 ton hout, voor zover geen sprake is van geïmpregneerd hout. 

 
Op 16 december 2016 is door de provincie Flevoland een Omgevingsvergunning verleend (kenmerk: 
169895/HZ/WABO-51479). Het betreft een milieuneutrale verandering waarbij de opslagcapaciteit van 
bitumineus dakafval is vergroot tot 5.000 ton (maximaal 20.000 ton per jaar). 
 
 

1.3 Een beschrijving van de activiteit 
 
Het betreft hier een reeds vergunde inrichting waarbij De Vijfhoek samen met gelieerde ondernemingen 
en andere gebruikers (huurders) activiteiten ontplooit op het gebied van op- en overslag en be- en 
verwerking van afval-, bouw- en grondstoffen en de productie van beton en betonwaren.  
 
Bij de voorgenomen activiteit is er sprake van het aanvragen van een revisievergunning voor de gehele 
inrichting, inclusief het mogelijk maken van de vervanging van de bestaande betoncentrale door een 
moderner en hoger exemplaar. Die betonmortelcentrale staat thans nog in de Eemshaven. De nieuwe 
betoncentrale is ca. 34 meter hoog. Met eventuele antennes en afvoerpijpen wordt de maximale hoogte 
37.4 meter. 
 
Op basis van het vigerende bestemmingsplan zijn de volgende zaken niet toegestaan: 
 

 een maximale bouwhoogte van 37.4 meter; 
 een puinbreekinstallatie met een verwerkingscapaciteit van meer dan 100.000 ton per jaar; 
 de oprichting van de nieuwe betonmortelcentrale op de beoogde locatie. 

 
Op basis van de in 2007 verleende milieuvergunning, bedraagt de vergunde jaarcapaciteit van de 
puinbreker echter ruim meer dan 100.000 ton/jaar. 
 
Op basis van het huidige bestemmingsplan zijn er geen mogelijkheden voor een binnenplanse ont-
heffing voor: 
 

 het realiseren van de nieuwbouw (betonmortelcentrale) met een bouwhoogte van 37,4 meter 
 de inzet van een puinbreker met een jaarcapaciteit van meer dan 100.000 ton / jaar. 
 de bouw en het gebruik van een betonmortelcentrale met een productiecapaciteit van meer dan 

100 ton / dag in milieuzones A5. 
 
Er kan wel een omgevingsvergunning worden verleend met behulp van een projectafwijkingsbesluit, 
waardoor de nieuwbouw van de betonmortelcentrale (qua bouwhoogte en locatie) en de grotere 
jaarcapaciteit van de puinbreker mogelijk wordt maakt. 
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Mede vanuit de wens vanuit het bevoegd gezag, is deze aanvraag (Omgevingsvergunning voor de 
onderdelen bouwen en strijdig gebruik) gecombineerd met een revisievergunning (Omgevings-
vergunning onderdeel milieu) voor de gehele inrichting. 
 
De verandering van de inrichting heeft betrekking op het volgende: 
 

 Verandering van de inrichting van het terrein 
 Verandering van de opslagen (zowel in maximale opslagcapaciteit als de jaartotalen) 
 Uitbreiding van de afvalstoffen die binnen de inrichting geaccepteerd mogen worden 
 Aanbrengen van een nieuwe vloeistofdichte voorziening op het buitenterrein 
 Bouw en ingebruikname van een nieuwe betonmortelcentrale 
 Additionele be- en verwerkingsprocessen van afvalstromen (niet limitatief): 

- wassen en zeven van grind; 
- shredderen van afvalstoffen (o.a. kunststofafval, dakleer); 
- het produceren en op- en overslaan van IBC-bouwstoffen. 

 
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zullen de reeds vergunde bedrijfsactiviteiten worden voortgezet. 
 
De provincie Flevoland is bevoegd gezag in deze. De gemeente Almere treedt hierbij op als adviseur. 
Het besluit wordt voorbereid via de uitgebreide procedure (26 weken). 
 
De provincie Flevoland en de gemeente Almere hebben aangegeven medewerking te willen verlenen 
aan deze omgevingsvergunningaanvraag conform artikel 2.12 lid 1, onder a sub 3 Wabo (een 
projectbesluit). 
 
Dit document fungeert als ruimtelijke onderbouwing voor dat (planologisch) afwijkingsbesluit. 
 
Voor dit initiatief is ook een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. Daarvoor is een separaat document 
ingediend, namelijk de Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling. 
 

1.4 Ligging van het plangebied  

De bedrijfsactiviteiten zijn gesitueerd aan de Pontonweg 10 te Almere (1332 CA). Deze locatie ligt op 
een gezoneerd bedrijventerrein. De omgeving van de inrichting is weergegeven op de luchtfoto (fig.1).  

Figuur 1 Omgeving van de inrichting (gele stip is locatie van de Vijfhoek) 
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De activiteiten vinden plaats op de volgende kadastrale percelen: 

Kadastrale gemeente Almere, sectie M, percelen 1632 en 1683 en sectie F, perceel 1118  
 

De grenzen van de inrichting zijn met rood in figuur 2 weergegeven. 
 
 
Figuur 2 Situering / grenzen van de inrichting (in rood) 
 

 
 

1.5 Vigerend bestemmingsplan 
 
Het ruimtelijk gebruik van het plangebied is juridisch-planologisch geregeld door middel van het vigerend 
bestemmingsplan “De Vaart IV en V”. Dat bestemmingsplan is september 2003 vastgesteld en is 
inmiddels onherroepelijk geworden.  
 
In het bestemmingsplan heeft de bedrijfslocatie: 
 

 de bestemming “Bedrijfsdoeleinden”. 
 
Een uitsnede van de plankaart van het vigerende bestemmingsplan is te zien in figuur 3 
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Bestemmingen 
 

 
 

 
 

 
  
Figuur 3. Uitsnede vigerende regeling met ligging plangebied (rood vak = bedrijfslocatie Vijfhoek). 
 
Het terrein van de Vijfhoek heeft de bestemming “Bedrijfsdoeleinden”. Op het terrein zijn de volgende 
bedrijfscategorieën toegestaan: C1 t/m C4, A5 en D4. Er is geen minimale bouwhoogte of een minimaal 
bebouwingspercentage. De maximale bouwhoogte bedraagt 12 meter en het maximale bebouwings-
percentage bedraagt 100%. 
 
In het vigerende bestemmingsplan zijn o.a. de volgende bepalingen opgenomen:  
 

 Op de als bedrijfsdoeleinden bestemde gronden mogen uitsluiten bouwwerken ten dienste van 
de genoemde bestemming worden gebouwd, met in achtneming van de volgende voorwaarden: 
i.   De bebouwingshoogte van andere bouwwerken bedraagt: 
     - binnen het bebouwingsvlak maximaal 3 meter, met uitzondering van: 

 Installaties ten behoeve van de bedrijfsvoering, welke maximaal 30 meter hoog mogen 
zijn, met dien verstande dat windturbines niet zijn toegestaan (artikel 3, lid 4, sub i.) 

 
 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om vrijstelling te verlenen van de maximum bouw-

hoogte van 24 meter tot een hoogte van 36 meter, voor maximaal 25% van het perceel (artikel 
3, lid 5, sub b.). 
 

 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om vrijstelling te verlenen van het in dit plan 
bepaalde: 
a. van de genoemde maten en percentages, mits de afwijking niet meer bedraagt dan 10 % 

en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad (artikel 11, lid 1, sub a).  
 
Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheid om de maximum bouwhoogte van 12 meter te verhogen 
tot 36 meter. Ook als de betonmortelcentrale zou worden gezien als een installatie (andere bouw-
werken), dan is de toegestane hoogte van 30 meter niet toereikend. Via de algemene vrijstellings-
bevoegdheid zou nog een 10% van de genoemde maten afgeweken mogen worden. Ook dat biedt 
echter onvoldoende ruimte voor de nieuwe betonmortelcentrale. 
 
De nieuwe betoncentrale is 34 meter hoog. Er komen bovendien enkele antennes op te staan. Mogelijk 
moet er ook nog een afvoerpijp op de installatie gemonteerd worden. Veiligheidshalve zou de maximale 
bouwhoogte daardoor 34 meter + 10% (3,4 meter) = 37,4 meter moeten bedragen. 
 
Het bestemmingsplan biedt wel ruimte voor puinbreken, maar alleen voor een verwerkingscapaciteit 
van minder dan 100.000 ton / jaar, en dan alleen maar in de zones B4, C4 en D4. Niet in de zone A5 
(waar de breker ook regelmatig staat). Een verwerkingscapaciteit groter dan 100.000 ton is helemaal 
niet toegestaan (edoch wel reeds vergund). 
 
Het bestemmingsplan biedt wel ruimte voor een betonmortelcentrale met een productiecapaciteit groter 
of gelijk aan 100 ton / uur, maar alleen in de zones C4 en D4. Niet in de zone A5, waar de nieuwe 
betonmortelcentrale (grotendeels) komt te staan. 
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Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de bevoegdheid om op basis een omgevings-
vergunning een afwijking van het geldende bestemmingsplan toe te staan. Het besluit om zo’n 
omgevingsvergunning te verlenen, dient te zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. 
 
Aangezien de provincie Flevoland het bevoegd gezag is, zal de provincie de omgevingsvergunning 
moeten verlenen. De gemeente Almere treedt daarbij op als adviseur. 
 
De provincie Flevoland en de gemeente Almere hebben aangegeven medewerking te willen verlenen 
aan deze omgevingsvergunningaanvraag conform artikel 2.12 lid 1, onder a sub 3 Wabo (een afwjkings-
besluit). 
 

1.6 Het tijdspad van de activiteit 
 
De start van de nieuwe activiteiten vindt plaats, zodra er een vergunning is verkregen. De huidige, reeds 
vergunde activiteiten vinden nu reeds plaats en zullen ook worden voortgezet. 
 
De realisatie van het voornemen vergt bouw- en aanlegwerkzaamheden. 
 

1.7 Het bevoegd gezag 
 
Omdat het een afvalverwerkende inrichting betreft met een IPPC-installatie, is de provincie Flevoland 
het bevoegd gezag voor deze inrichting. 
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2 Gebiedsbeschrijving  

2.1 Bestaande situatie in het plangebied 
 
Binnen de inrichting worden de volgende afvalstoffen en materialen be- en verwerkt: 
 

 Bouw- en sloopafval / Puin 
 Dakafval 
 Verontreinigde grond en slib 
 Afvalstoffen die geschikt zijn voor hergebruik als grond- en bouwstoffen en bouwmaterialen 
 Bedrijfsafval 
 Kunststofafval 
 Hout- en groenafval (niet geurend) 
 Teerhoudend asfalt (alleen acceptatie en opslag, geen bewerkingen) 

 
Een belangrijk product dat door de inrichting wordt geproduceerd, is beton. De grondstoffen die voor de 
betonmortelproductie benodigd zijn, worden in grote mate zelf geproduceerd (via recycling). Het betreft 
dan met name de inname van puin (voor de productie van puingranulaat), grind en grond. Daarnaast 
worden in ondergeschikte mate ook enkele andere afvalstromen geaccepteerd (met name hout, 
kunststofafval, maar ook teerhoudend asfalt). 
 
Zowel via de betonmortelcentrale als van koude immobilisatie kunnen afvalstoffen worden toegepast bij 
de productie van bouwstoffen. De productie van een vrij toepasbare bouwstof via immobilisatie is reeds 
vergund. De productie van IBC-bouwstoffen niet.  
 
In het kader van de aanvraag om een revisievergunning wordt thans ook de productie van IBC-
bouwstoffen aangevraagd. Dit heeft echter geen ruimtelijke consequenties. IBC-bouwstoffen moeten 
alleen overdekt op een vloeistofkerende voorziening, dan wel in de buitenlucht op een vloeistofdichte 
voorziening worden opgeslagen. 
 
De huidige, vergunde capaciteiten van de inrichting staan vermeld in bijlage 1 (uit de aanvraag uit 2007). 
Met dien verstande dat er inmiddels op basis van de huidige vergunning gebruik mag worden gemaakt 
van een mobiele puinbreker, de opslag van groenafval is vergroot tot 2.500 ton, de beton-productie is 
vergroot tot 250.000 m3, de productie van vrij toepasbare bouwstoffen via koude immobilisatie is 
toegestaan en de opslag van kunststofafval is vergroot tot 10.000 ton. Daarnaast mag er ook 10.000 
ton banden van voertuigen, 10.000 ton textiel, 10.000 ton verpakkingsglas, 10.000 ton vlakglas en 
20.000 ton niet-teerhoudend dakafval worden  opgeslagen. Verder mag er ook 10.000 ton papier en 
karton en 10.000 ton hout 1 worden opgeslagen en verkleind. Zie daarvoor ook paragraaf 1.2. 
 
De tekening van de huidige situatie is vanwege het formaat en de vereisten van het omgevingsloket 
(OLO) opgenomen als separate bijlage. 
 
De huidige maximale bouwhoogte voor het perceel bedraagt 12 meter. De bestaande betoncentrale is 
ca. 20 meter hoog en staat in zone C4. Op basis van het vigerend bestemmingsplan is een betoncentrale 
alleen toegestaan in de zones C4 en D4, maar niet in zone A5. 
 
Op het perceel is het planologisch niet toegestaan om meer dan 100.000 ton puin te breken. Er is echter 
wel een omgevingsvergunning verleend op basis waarvan thans reeds jaarlijks 130.000 ton puin 
(exclusief asfalt) en 70.000 ton (niet teerhoudend) asfalt gebroken mag worden. 
 
Voor een puinbreker met een jaarcapaciteit van meer dan 100.000 ton per jaar zijn alleen de volgende 
aspecten van belang voor een goede ruimtelijke ordening: 
 

 Geluid; 
 Trillingen; 
 Luchtkwaliteit; 
 Bodem. 

                                                      
1 Voor zover er geen sprake is van geïmpregneerd hout. 
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2.2 Gewenste situatie 
 
De Vijfhoek wil haar betonmortelcentrale vervangen door een moderner en hoger exemplaar en tevens 
haar bedrijfsactiviteiten uitbreiden, waardoor er meer be- en verwerking van afval mogelijk wordt. 
 
De vervanging van de betoncentrale wordt ingegeven door het feit dat de Vijfhoek een samen-
werkingsverband is aangegaan met Theo Pouw BV. Deze firma beschikt over 2 modernere beton-
centrales in de Eemshaven. In de Eemshaven zijn enkele grote bouwprojecten (grotendeels) afgerond, 
waardoor er aldaar sprake is van overcapaciteit. Eén van de 2 centrales kan prima de bestaande 
(verouderde) betoncentrale van de Vijfhoek vervangen. De nieuwe betoncentrale wordt nabij de 2e 
ingang gesitueerd, om daarmee de transportkilometers op het terrein en de daarbij behorende 
geluidsproductie tot een minimum te beperken. 
 
Verder zullen ook de reeds in paragraaf 2.1. genoemde categorieën afvalstoffen worden verwerkt en 
het is mogelijk om jaarlijks meer dan 100.000 ton puin te breken. In paragraaf 1.3 van deze ruimtelijke 
onderbouwing is reeds beschreven, welke veranderingen daartoe worden doorgevoerd. 
 
Daartoe wordt wel de inrichting van het bedrijfsterrein gewijzigd. Door een wijziging van de Omgevings-
vergunning milieu zullen ook meer afvalstoffen geaccepteerd mogen worden. Het betreft echter nog 
steeds dezelfde categorieën afvalstoffen, zoals genoemd in paragraaf 2.1. De productie van IBC-
bouwstoffen is echter een nieuwe activiteit. 
 
In het navolgende overzicht is de nieuwe jaarlijkse productie- en verwerkingscapaciteit van de inrichting 
van de Vijfhoek te Almere weergegeven. In tabel 1 staat H voor hoofdactiviteit en N voor nevenactiviteit. 
 
Tabel 1  Productie- en verwerkingscapaciteit 
 

 
   Activiteit 

 
Opslagwijze 

 
Opslagcapaciteit 

(max) 

 
Jaarcapaciteit 

 
   H1 Op- en overslag, be- en verwerking van primaire 
 grondstoffen, bouwstoffen en bouwmaterialen en 
 afvalstoffen die geschikt zijn voor hergebruik als 
 grond- en bouwstoffen en bouwmaterialen 
 (secundaire grond- en bouwstoffen) a 
 
 Op- en overslag van teerhoudend asfalt 
 

 

Opslagterrein buiten 
 

Verpakte materialen: 
buiten en inpandig 

 

 

Op een vloeistofdichte 
voorziening 

 

 
 
 
 
 

600.000 ton 
 

  
 
 

 
 

 

 
 

2.400.000 ton 

 

   H2 Op- en overslag, be- en verwerking van hout- en 
 groenafval, bedrijfsafval, houtchips en schoon, 
 onbewerkt hout b 
 
 Op- en overslag van C-hout en geshredderd B-
 hout 
 

 

 
Opslagterrein buiten 

 
 

Inpandig op een 
vloeistofkerende vloer 
of in/op een vloeistof- 

dichte voorziening 

 

 

   H3 Productie van betonmortel en betonwaren 
 
 
 

 
Opslagterrein buiten 

en/of inpandig 

 
50.000 ton 

(betonwaren) c 
 

 
250.000 m3 

(betonmortel) 
 

 

 
 

 

 
   N1 Verhuur van containers 

 
Opslagterrein buiten 

en/of inpandig 

 
20 stuks 

 
n.v.t. 

 

   N2 Gebruik van de weegbrug door derden 

 

n.v.t. 
 

n.v.t. 
 

n.v.t. 

 
Toelichting op de tabel 
 

a  De afvalstoffen hebben met name betrekking op steenachtige materialen en (verontreinigde) grond. 
b  Deze afvalstromen worden nader toegelicht in paragraaf 3.2.2. 
c  Betonmortel kan niet worden opgeslagen. 
d  Omvat de totale jaarcapaciteit voor de productie van betonmortel en betonwaren. 



 
Ruimtelijke onderbouwing Vijfhoek, Almere  versie 1.1      (20-06-2017) Pagina 11 van 41 
 

Maximale verwerkings- of productiecapaciteiten (per jaar) 
 
Puinbreker (incl. zeven)  300.000 ton (steenachtige materialen en niet-teerhoudend asfalt); 
Grondzeef   150.000 ton; 
Grindwasser- en zeef  100.000 ton; 
Houtshredder (A- en B-hout) 100.000 ton; 
Kunststofshredder  100.000 ton; 
Immobiliseren 
 - Vaste installatie  100.000 ton; 
 - Mobiele installatie  100.000 ton 
Shredder voor dakleer    30.000 ton; 
 
Immobilisatie van afvalstoffen via verwerking in betonmortel en betonwaren valt onder hoofdactiviteit 
H3. De overige vormen van koude immobilisatie vallen onder hoofdactiviteit H1. 
 
Er zal worden aangetoond, dat ook het breken van meer dan 100.000 ton puin per jaar ( in de zones 
C4, A5 en D4) planologisch inpasbaar is. Deze aspecten komen in hoofdstuk 4 van deze ruimtelijke 
onderbouwing aan de orde.  
 
Opslagen 
 
De maximale opslagen van grond-, bouw- en afvalstoffen worden met uitzondering van onderstaande 
zaken niet nader benoemd. Ze vallen onder de maximale opslag van 600.000 ton. Dat geldt ook voor 
de volgende afvalstromen die door middel van meldingen in 2014 en 2016 in het kader van het 
Activiteitenbesluit waren toegestaan: 
 

 Kunststoffen 
 Textiel 
 Verpakkingsglas 
 Vlakglas 
 Papier en karton 
 Hout, voor zover geen sprake is van geïmpregneerd hout. 

 
De hoeveelheden binnen de 600.000 ton zijn “communicerende vaten”. Meer opslag van de ene stroom, 
betekent automatisch minder ruimte voor de andere stroom. 
 
Alleen voor de volgende materialen geldt een maximale opslagcapaciteit. 
 
Teerhoudend asfalt  50.000 ton (was 20.000 ton); 
C-hout    15.000 ton (was 1.500 m3). 
IBC-bouwstoffen  10.000 ton (was niet vergund) 
Autobanden   10.000 ton (was 40 m3); 
Asbest    100 m3  (ongewijzigd); 
Teerhoudend dakafval  100 m3  (ongewijzigd) 
 
De tekening van de gewenste situatie is vanwege het formaat en de vereisten vanuit het 
Omgevingsloket (OLO) opgenomen als een separate bijlage.  
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3 BELEIDSKADER 
 

3.1 Landelijk beleid 
 
3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is begin 2012 in werking getreden 2. Met de Structuurvisie 
zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om de bestuurlijke drukte te beperken 
brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het meer over aan 
gemeenten en provincies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. Het Rijk kiest voor een 
selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen (zie § 2.1.2). Voor deze belangen is 
het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale 
overheden beleidsvrijheid. 
 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Zo 
beschrijft het kabinet in de Structuurvisie in welke infrastructuurprojecten zij de komende jaren wil 
investeren. En op welke manier de bestaande infrastructuur beter benut kan worden. Provincies en 
gemeentes krijgen in de plannen meer bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening. 
 
 
3.1.2 Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening 
 
Het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (BARRO) is op 30 december 2011 in werking 
getreden. Het BARRO stelt regels omtrent de 13 aangewezen nationale belangen, zoals genoemd in 
de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Deze 13 nationale belangen zijn: 
 

1. Rijksvaarwegen 
2. Mainportontwikkeling Rotterdam 
3. Kustfundament 
4. Grote rivieren 
5. Waddenzee en waddengebied 
6. Defensie 
7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen 
8. Elektriciteitsvoorziening 
9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen 
10. Ecologische hoofdstructuur 
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament 
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte) 
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde 

 
3.1.3 Conclusie m.b.t. het rijksbeleid 
 
De ontwikkeling die met dit projectafwijkingsbesluit mogelijk wordt gemaakt, raakt geen rijksbelangen 
en daarmee is er voor de provincie en gemeente ook sprake van beleidsvrijheid. 
 
  

                                                      
2 De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande nota’s zoals: 
 

 de Nota Ruimte; 
 de Structuurvisie Randstad 2040; 
 de Nota Mobiliteit; 
 de MobiliteitsAanpak; 
 de structuurvisie voor de Snelwegomgeving; 
 de agenda Landschap; 
 de agenda Vitaal Platteland; 
 Pieken in de Delta. 
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3.2 Provinciaal beleid 

 
3.2.1 Beleidsregel locatiebeleid stedelijk gebied (2011)  
 
In deze beleidsregel hebben Gedeputeerde Staten criteria genoemd die worden gebruikt bij het 
beoordelen van gemeentelijke ruimtelijke plannen. De provincie streeft naar een zodanige vestiging van 
bedrijven, kantoren en voorzieningen, dat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de vitaliteit van 
steden en dorpen. De provincie geeft in deze beleidsregel aan welke typen werklocaties worden 
onderscheiden en welke vestigingsvoorwaarden (kantorenomvang, ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid 
en leefbaarheid) daaraan worden verbonden.  
 
Het projectafwijkingsbesluit is in overeenstemming met het locatiebeleid. Het besluit heeft betrekking 
op afvalverwerkende en beton producerende activiteiten op een bestaand industrieterrein dat ook voor 
zwaardere milieucategorieën is bestemd (categorie 4 en 5 van de VNG-bedrijvenstaat). 
 
3.2.2 Beleidsregel archeologie en ruimtelijke ordening (2008)  
 
In deze beleidsregel hebben Gedeputeerde Staten aangegeven op welke wijze zij omgaan met de 
uitgangspunten zoals die in het Omgevingsplan Flevoland 2006 zijn geformuleerd met betrekking tot de 
archeologie. In de Beleidsregel zijn criteria vastgesteld die Gedeputeerde Staten hanteren bij de toetsing 
van gemeentelijke ruimtelijke plannen. Het gaat om de volgende criteria: 
 

 Archeologische waarden en verwachtingen moeten gelokaliseerd, gewaardeerd en begrensd 
zijn. 

 Archeologisch onderzoek en de producten hiervan moeten voldoen aan de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA). 

 Voor zover in het plangebied behoudenswaardige archeologische waarden en/of hoge 
archeologische verwachtingen liggen, mogen deze in principe niet als gevolg van de uitvoering 
van het ruimtelijk plan worden beschadigd of vernietigd. Met dien verstande dat een 
archeologische verwachting vervalt op het moment dat de archeologische waarden hierbinnen 
zijn gelokaliseerd en begrensd. 

 In bestemmingsplannen, projectbesluiten, wijzigings- en uitwerkingsplannen moeten 
behoudenswaardige archeologische waarden en hoge archeologische verwachtingen zijn 
gekoppeld aan het bouwverbod en/of te zijn opgenomen in stelsels van omgevings-
vergunningen, waarbij ingrepen die de archeologische waarde of verwachting kunnen 
beschadigen, vernietigen of ontoegankelijk maken, vergunningplichtig moeten zijn. 

 
Door het projectafwijkingsbesluit worden geen archeologische waarden geraakt. Het besluit is in over-
eenstemming met de beleidsregel archeologie en ruimtelijke ordening. In paragraaf  4.3 Archeologie 
wordt hier verder op ingegaan. 
 
 
3.2.3 Overig provinciaal en regionaal beleid  
 
Van een aantal beleidskaders is geen samenvatting opgenomen. De nota's zijn wel beoordeeld, maar 
niet (direct) van (ruimtelijk) belang voor het besluit (meer) bevonden. Het betreft de volgende nota's:  
 

 Omgevingsplan Flevoland (2006) 
 Partiële herzieningen Omgevingsplan Flevoland (2008)  
 Waterbeheerplan 2010-2015 (2010) 
 Beleidsregel windmolens (2008) 
 Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied (2008) 
 Verordening groenblauwe zone (2008) 

 
 
3.2.4 Conclusie m.b.t. het provinciaal beleid 
 
Het project dat met dit projectafwijkingsbesluit mogelijk wordt gemaakt, past in het provinciaal beleid. 
Hierdoor vormt het provinciaal beleid geen belemmering voor het projectafwijkingsbesluit. 
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3.3 Gemeentelijk beleid 
 
3.3.1 Gemeentelijke Visie op het Vestigingsbeleid (2010)  
 
In de Gemeentelijke Visie op het Vestigingsbeleid (GVV) heeft de raad het beleidskader neergelegd 
voor de kwalitatieve en kwantitatieve ambities van de vestigingslocaties in Almere. Om Almere te 
ontwikkelen tot een complete stad met een eigen economische identiteit en daarmee de 
concurrentiepositie van de Randstad te versterken, is meer werkgelegenheid nodig voor een even-
wichtige woonwerkbalans. De GVV beoogt de economische ontwikkeling te versterken, de mobiliteit te 
beheersen, de infrastructuur efficiënt te gebruiken en de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid te ver-
beteren. Hiermee kan Almere een gunstig vestigingsklimaat bieden voor bestaande en nieuwe bedrijven 
en haar inwoners voldoende, gevarieerde werkgelegenheid bieden. Hoofdpunten van de GVV zijn: 
 

1. De Almere Principles zijn het vertrekpunt voor de ontwikkeling van toekomstige vestigings-
locaties. 

2. De programmering van vestigingslocaties is gericht op voldoende (direct beschikbare, geplande 
en gereserveerde) voorraad. 

3. Het formuleren van uitgangspunten voor duurzame gebiedsontwikkeling. 
4. Het faciliteren en stimuleren van functiemenging op vestigingslocaties.  
5. Het behoud van werkgelegenheid op bedrijventerreinen als uitgangspunt voor herstructurering 

en het uitwerken van het beheer en de herstructureringsopgave. 
 
De visie is vertaald in een overzicht van typen vestigingslocaties, waarin is aangegeven of, en zo ja 
onder welke voorwaarden, functies als detailhandel (regulier, perifere detailhandel en grootschalige 
detailhandel), kantoor, voorzieningen, wonen en dergelijke mogelijk zijn. Analoog aan de provinciale 
Beleidsregel locatiebeleid stedelijk gebied (zie paragraaf 3.2.1) wordt er onderscheid gemaakt in 
centrummilieus (grootstedelijk en overig), gemengde woon-werkmilieus (gemengd wonen-werken en 
binnenstedelijk) en specifieke werkmilieus (kantoren, voorzieningen, regulier bedrijventerrein en 
industrieterrein). 
 
In de Gemeentelijke Visie op het Vestigingsbeleid is bedrijventerrein De Vaart IV ook aangemerkt als 
industrieterrein voor de zwaardere milieucategorieën (4 en 5 uit de VNG-bedrijvenstaat). Dit project-
afwijkingsbesluit is in overeenstemming met deze visie. In paragraaf 4.8 Bedrijvigheid / milieuzonering 
wordt hier nog nader op ingegaan. 
 
 
3.3.2 Archeologieverordening (2009)  
 
In de Archeologieverordening is vastgelegd hoe het college van burgemeester en wethouders omgaat 
met archeologisch waardevolle terreinen en voor welke terreinen een onderzoeksverplichting dan wel 
een vrijstelling hiervan geldt. Archeologisch waardevolle terreinen zijn gebieden waarbinnen 
behoudenswaardige archeologische vindplaatsen vastgesteld zijn. De onderzoeksverplichting geldt 
voor gebieden waarbinnen behoudenswaardige archeologische waarden verwacht worden. Deze 
terreinen worden 'selectiegebieden' genoemd. 
 
Beide typen terreinen zijn aangeduid op de digitaal te raadplegen Archeologische Beleidskaart Almere 
(ABA). Binnen de genoemde gebieden zijn met enkele uitzonderingen, alle werkzaamheden/projecten 
archeologievergunningplichtig. De vergunning kan (al dan niet tijdelijk en/of onder voorwaarden) 
verleend worden. De vergunning moet geweigerd worden indien het project/de werkzaamheden de 
archeologische waarden aantasten of risico's daarop kan opleveren. Het beleid heeft tot doel 
aangetroffen Steentijdvindplaatsen en scheepswrakken van voldoende kwaliteit te behouden in situ. 
 
In de Archeologieverordening is dwingend opgenomen dat de waardevolle terreinen en Selectie-
gebieden (zoals vermeld op de ABA) integraal in alle toekomstige ruimtelijke plannen en juridisch-
planologische kaders moet worden overgenomen, met een met de verordening overeenkomende 
bescherming. 
 
Het plangebied is vrijgegeven gebied. Dat wil zeggen dat voor het terrein geen archeologische 
onderzoeks- of vergunningplicht geldt. Het projectafwijkingsbesluit is in overeenstemming met de 
Archeologieverordening. In paragraaf  4.3 Archeologie wordt hier verder op ingegaan.  
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3.3.3 Welstandsnota Almere 2014 (18 maart 2015 in werking getreden)  

 
De Woningwet (artikel 12a) schrijft voor dat de raad een welstandsnota vaststelt, met beleidsregels 
waarin in ieder geval criteria zijn opgenomen die worden toegepast bij de beoordeling of het uiterlijk en 
de plaatsing van een bouwwerk in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand. Bouwplannen worden 
getoetst aan deze criteria en dienen te voldoen aan de 'redelijke eisen van welstand'. Door middel van 
de welstandsnota krijgen planindieners, burgers, ondernemers, professionele opdrachtgevers en 
ontwerpers per gebied vooraf inzicht in de welstandscriteria waarop het plan getoetst wordt. 
 
In de Welstandsnota 2014 is aangegeven, dat Almere in principe welstandsvrij is. Alleen voor de 
volgende gebieden en thema’s blijft de verplichte welstandstoets gehandhaafd: 
 

1. Het groenblauwe raamwerk; 
2. De hoofdinfrastructuur; 
3. De centrumgebieden; 
4. Bijzondere gebieden; 
5. Reclame. 

 
Het plangebied ligt niet in de gebieden genoemd onder 1 t/m 4. 
 
Het reclamebeleid in de welstandsnota is van toepassing op reclame waarvoor een omgevings-
vergunning voor bouwen is vereist of een omgevingsvergunning voor handelsreclame op basis van de 
APV 2011. Het gaat daarbij zowel om reclameobjecten in de openbare ruimte als om reclame op eigen 
terrein en aan gevels van gebouwen en bouwwerken. 
 
Voor beoordeling van veel vormen van omgevingsvergunningplichtige reclame zijn sneltoetscriteria 
opgesteld. Deze maken een snelle afhandeling mogelijk. Indien wordt voldaan aan deze sneltoets-
criteria, dan voldoet de aanvraag aan redelijke eisen van welstand en kan deze ambtshalve worden 
afgehandeld. Een advies van de Welstandscommissie is daarbij niet vereist. Wanneer een aanvraag 
niet voldoet aan de sneltoetscriteria of voor de betreffende situatie geen sneltoetscriteria zijn opgesteld, 
zoals bijvoorbeeld centrumgebieden, gelden de algemene reclamecriteria. 
 
De sneltoetscriteria voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties zijn:  
 

 maximaal twee reclames op de gevel; een daarvan bij de entree; 
 1 vrijstaande reclame op eigen terrein. 

 
Het plangebied ligt in het welstandsvrije gebied. Het voldoet aan de sneltoetscriteria voor reclame.  
 
 
3.3.4 Bestemmingsplan De Vaart IV en V (2003) 
 
Het vigerend bestemmingsplan (zie ook paragraaf 1.5 van deze ruimtelijke onderbouwing) schept het 
ruimtelijk kader voor de bedrijfsactiviteiten van initiatiefnemer op deze locatie. De activiteiten van de 
initiatiefnemer passen uitstekend binnen de kaders van het industrieterrein De Vaart IV en V, juist omdat 
het gaat om bedrijfsactiviteiten die in de zwaardere milieucategorieën valt (i.c. categorie 4 en 5 van de 
VNG-bedrijvenstaat). Maar omdat de voorgenomen activiteiten niet geheel passen binnen de voor-
schriften van het bestemmingsplan, is dit projectafwijkingsbesluit noodzakelijk. 
 
In paragraaf 4.8 Bedrijvigheid / milieuzonering en 4.11 Ruimtelijke inpassing wordt nog nader ingegaan, 
waarom van de op basis van het bestemmingsplan gestelde voorschriften kan worden afgeweken. 
 
 
3.3.5 Conclusie m.b.t. het gemeentelijk beleid 
 
Het project dat met dit projectafwijkingsbesluit mogelijk wordt gemaakt, past in het gemeentelijk beleid. 
Hierdoor vormt het gemeentelijk beleid geen belemmering voor het projectafwijkingsbesluit. 
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4 Omgevingsaspecten  
 
Naast het feit dat de ontwikkelingen in het plangebied binnen het overheidsbeleid tot stand moeten 
komen, moet ook rekening gehouden worden met de aanwezige functies in en rond het gebied. Het 
uitgangspunt voor dit plan is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat / blijft bestaan. 
 
In dit hoofdstuk zijn de volgende randvoorwaarden beschreven die voortvloeien uit de volgende 
omgevingsaspecten: 
 

 M.e.r.-beoordeling 
 Bodemkwaliteit 
 Archeologie 
 Geluid (inclusief trillingen) 
 Luchtkwaliteit en geur 
 Ecologie (Ffw, Nbw en EHS) 
 Externe veiligheid 
 Bedrijvigheid / milieuzonering 
 Verkeer en parkeren 
 Nuts- en buisleidingen 
 Ruimtelijke inpassing 
 Waterparagraaf 

 

4.1 M.e.r.-beoordeling 
 
Voor het project is een m.e.r.-beoordeling verplicht. Daartoe is een separate Aanmeldingsnotitie m.e.r.-
beoordeling ingediend.  
 
Het m.e.r.-besluit, waarbij is besloten dat er geen MER opgesteld hoeft te worden, is door de provincie 
Flevoland genomen op 29 maart 2017. 
 
Daarmee vormt de m.e.r.-(beoordelingsplicht) geen belemmering voor het verlenen van de omgevings-
vergunning. 
 

4.2 Bodemkwaliteit 
 
De bodemkwaliteit is bij de oprichting van de inrichting  in kaart gebracht door middel van een 0-situatie-
onderzoek. 
 
In de huidige (vergunde) situatie wordt er al een aantal activiteiten uitgevoerd, die potentieel bodem-
bedreigend zijn. Het bodemrisico is echter gereduceerd tot een verwaarloosbaar risico in het kader van 
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) door o.a. bodembeschermende maatregelen te 
treffen, zoals vloeistofkerende en/of vloeistofdichte voorzieningen en lekbakken, in combinatie met 
werkinstructies en andere operationele maatregelen. 
 
Ten gevolge van de voorgenomen activiteit komen er wel enkele potentieel bodembedreigende 
activiteiten bij, zoals de nieuwe wasplaats en de nieuwe locatie van de betoncentrale. De opslag van 
nieuwe afvalstoffen zoals bodemassen, slakken en ketelstof is in principe niet bodembedreigend. Is er 
bij deze afvalstoffen wel sprake van een bodemrisico, dan worden deze adequaat opgeslagen, d.w.z. 
in silo’s, op een vloeistofdichte voorzieningen of overdekt, op een vloeistofkerende voorziening. 
 
Ook in de nieuwe situatie zal nog steeds door een combinatie van voorzieningen en maatregelen een 
verwaarloosbaar bodemrisico in het kader van de NRB worden bereikt. 
 
Het aspect bodemkwaliteit vormt daarmee geen belemmering voor de gevraagde omgevings-
vergunning. 
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4.3 Archeologie 
 
Het betreft hier een reeds bestaand bedrijventerrein. 
 
Op het bedrijfsterrein zijn geen archeologische of cultuurhistorische waarden aanwezig en/of te 
verwachten. Bovendien is er voor het overgrote deel reeds sprake van een geroerde bodem. 
 
Op basis van de gemeentelijke Archeologische Beleidskaart Almere (AB) is het gehele terrein van de 
inrichting aangemerkt  als vrijgegeven. Er is voor vrijgegeven terreinen geen sprake van een 
archeologische vergunningsplicht en een archeologisch onderzoek is in deze gebieden niet nood-
zakelijk.  
 

 
 
Legenda 
 
Vrijgegeven (groen): 
 
Er geldt geen vergunningsplicht m.b.t. archeologie. Er is geen archeologisch onderzoek nodig.  
 
 
Figuur 4.  Archeologisch Beleidskaart Almere  (de inrichting is met blauw aangegeven) 

 
(bron: http://www.almere.nl/over-almere/historie/archeologie/archeologische-beleidskaart-almere/ ) 

 
 
Het aspect archeologie vormt daarmee geen belemmering voor de gevraagde omgevingsvergunning. 
 

  

http://www.almere.nl/over-almere/historie/archeologie/archeologische-beleidskaart-almere/
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4.4 Geluid (inclusief trillingen) 
 
In de huidige situatie is er reeds sprake van geluid dat door de inrichting wordt geproduceerd. De 
inrichting ligt op een gezoneerd industrieterrein. Inpasbaarheid van de huidige bedrijfsactiviteiten wordt 
getoetst door de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. 
 
De geluidsproductie ten gevolge van de huidige bedrijfsactiviteiten zijn ten behoeve van de reeds 
verleende vergunning in kaart gebracht door middel van een akoestisch onderzoek. Door de voor-
genomen activiteit ontstaan er andere en/of grotere opslagen, de inzet van de nieuwe betonmortel-
centrale en is er sprake van een grotere inzet van transportmiddelen en materieel en/of de inzet van 
nieuw materieel. Daardoor zal er ook meer geluid worden geproduceerd. Op basis van een nieuw akoes-
tisch onderzoek is, in combinatie met aanvullende (nieuwe) maatregelen, zeker gesteld dat ook in de 
nieuwe situatie de bedrijfsactiviteiten vergunbaar zijn en voldoen aan de wettelijke normen voor geluid. 
 
Ten behoeve van deze ruimtelijke onderbouwing is dit nieuwe akoestisch onderzoek als een separate 
bijlage bijgevoegd. 
 
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder zowel 
in de huidige situatie als bij de voorgenomen activiteit niet te verwachten. 
 
Het aspect geluid en trillingen vormt daarmee geen belemmering voor de gevraagde omgevings-
vergunning. 
 

4.5 Luchtkwaliteit en geur 
 
In de op 16 mei 2007 door de provincie Flevoland verleende vergunning (kenmerk 540341) zijn er ten 
aanzien van de luchtkwaliteit reeds voorschriften verbonden aan de inzet van de betoncentrale. Zo 
moeten er stoffilters in werking zijn, waarmee de emissies naar de lucht voldoen aan de eisen uit de 
Nederlandse Emissie Richtlijnen Lucht (NER). Het stofgehalte mag niet meer bedragen dan 5 mg/m3. 
Daarnaast zijn er voor de gehele inrichting ook operationele maatregelen voorgeschreven, om 
stofoverlast te voorkomen. 
 
Door de voorgenomen activiteit kunnen er naast de bestaande activiteiten ook nieuwe activiteiten 
worden ontplooid (zoals het zeven van grind) en is er sprake van grotere opslagen en een grotere inzet 
van transportmiddelen en materieel en/of de inzet van nieuw materieel. Daardoor zullen er meer 
emissies van stikstofoxiden en (fijn en grof) stof ontstaan. Verder is er sprake van de opslag en 
verwerking van bodem- en vliegassen. Deze zullen afgesloten, d.w.z. zonder kans op verstuiving, 
worden opgeslagen en in het proces van de betonproductie worden geleid. 
 
Emissie van ‘totaal stof’, waaronder fijn stof en grof stof, vindt onder meer plaats tijdens de op- en 
overslag en het be- en verwerken van materialen. Met name bij het breken van puin en in mindere mate 
bij het laden en lossen van vrachtwagens vindt stofemissie plaats. Daarnaast wordt er ook stof 
(waaronder fijn stof) geëmitteerd als gevolg van diffuse emissie (verwaaiing) ter plaatse van de 
opslagvakken. Verder wordt fijn stof geëmitteerd via de verbrandingsmotor (dieselmotoren, fijn stof in 
uitlaatgassen) van de vrachtwagens, wiellaadschop en mobiele kraan en via de uitlaten / ontluchtings-
punten van de betonmortelcentrale. 
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Met betrekking tot de reductie van ‘totaal stof’ zijn voor het terrein van de inrichting de hiernavolgende 
BBT-maatregelen getroffen: 
 

 Het bedrijfsterrein, waaronder de opslagvakken voor zand en grind, is voor een belangrijk deel 
voorzien van keerwanden; 

 Binnen de inrichting is sprake van ‘good housekeeping’ als handelswijze om hinder naar de 
omgeving zoveel mogelijk te voorkomen; 

 Stuifgevoelige materialen worden tijdens droge perioden bevochtigd; 
 De storthoogte tijdens laad- en losactiviteiten wordt beperkt; 
 Het met de puinbreker te breken materiaal wordt vochtig gehouden; 
 Het bedrijfsterrein wordt regelmatig gereinigd en, indien noodzakelijk, vochtig gehouden 

middels sproeien; 
 De routing is geoptimaliseerd zodat de interne transportafstanden zo kort mogelijk zijn; 
 Om stofemissie vanwege het rijden van voertuigen (opwaaien stof) te beperken is de maximale 

rijsnelheid van voertuigen binnen de inrichting beperkt tot 15 km/uur; 
 Voertuigen en/of machines zijn niet langer in bedrijf dan strikt noodzakelijk en voldoen aan de 

actuele stand der techniek. 
 
Waar relevant dragen de aangegeven maatregelen ter reductie van de emissie van ‘totaal stof’ ook bij 
aan de reductie van fijn stof. 
 
Bij de opslag van stuifgevoelige afvalstoffen zoals bijvoorbeeld bodemassen, slakken en ketelstof 
worden adequate maatregelen getroffen om verstuiving te voorkomen, zoals opslag in silo’s of het 
bevochtigen van het materiaal. Bij het bevochtigen van hydraulisch slakken van biomassa energie 
centrales (Euralcode 10.01.01) ontstaat bijvoorbeeld dan een cementachtige stof.  
 
Op basis van het nieuw luchtkwaliteitsonderzoek is zeker gesteld dat buiten de nieuwe grenzen van de 
inrichting wordt voldaan aan de eisen die in de NeR en de Wet luchtkwaliteit zijn gesteld aan fijn en grof 
stof en stikstofoxiden. 
 
Bij deze ruimtelijke onderbouwing is dit nieuw luchtkwaliteitsonderzoek als separate bijlage bijgevoegd. 
 
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d. 30 juni 
1995, zoals opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien hinder 
zich voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT. De provincie Flevoland heeft 
bovendien een eigen geurbeleid vastgesteld in 2008 “Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 
2008”. 
 
De activiteiten geven zowel bij de huidige situatie als bij de voorgenomen activiteit geen aanleiding om 
geurhinder buiten de inrichting te verwachten.  
 
Het aspect luchtkwaliteit en geurhinder vormt daarmee geen belemmering voor de gevraagde 
omgevingsvergunning. 
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4.6 Wet Natuurbescherming 
 
In het kader van de vergunningverlening dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te 
worden gehouden met de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking is getreden. Er wordt 
onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een beschermd natuurgebied. De inrichting ligt echter wel 
redelijk in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden Markermeer en IJmeer, Lepelaarsplassen en 
Oostvaardersplassen. 
 
De hoogte van een bouwwerk op een bestaand bedrijventerrein heeft geen enkele invloed op Natura 
2000 gebieden, zeker als die gebieden op meer dan 1 km afstand liggen. 
 
Via het milieu-aspect geluid zou er een invloed kunnen zijn op deze beschermde gebieden. Echter, 
omdat bij de voorgenomen activiteit er geen sprake is van een overschrijding van de bestaande 
geluidszone rond het bedrijventerrein, kan op voorhand een negatief effect ten gevolge van (geluid)-
verstoring op deze beschermde gebieden worden uitgesloten. 
 
De Natura 2000-gebieden Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen zijn aangewezen voor vogel-
soorten en daarmee niet gevoelig voor stikstofdeposities.  
 
Op basis van een stikstofdepositie-onderzoek is ook vastgesteld, dat het project geen significante 
effecten veroorzaakt op beschermde natuurgebieden. Dat rapport is als separate bijlage bijgevoegd. 
 
Op basis van het luchtkwaliteitsonderzoek en het stikstofdepositieonderzoek blijkt dat  de depositie van 
verzurende en/of vermestende stoffen ten gevolge van de activiteiten van de inrichting zo gering zijn, 
dat daarmee een beïnvloeding van de beschermde gebieden op voorhand volledig kan worden 
uitgesloten. 
 
Soortenbescherming 
 
Voor de wijziging van de inrichting worden er geen bomen gekapt, sloten gedempt, gronden ontgraven 
en/of rust- of verblijfplaatsen van planten en dieren verstoord. Het betreft een reeds in gebruik zijnde 
perceel op een bedrijventerrein. 
 
Op basis van dit gegeven, is er op geen enkele wijze een negatief effect op beschermde planten of 
dieren te verwachten. 
 
Op basis van het bovenstaande is niet noodzakelijk om een vrijstelling of ontheffing in het kader van  de 
Wet natuurbescherming aan te vragen. 
 
Het aspect ecologie en natuurbescherming vormt daarmee geen belemmering voor de gevraagde 
omgevingsvergunning. 
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4.7 Veiligheid 
 
Brandveiligheid 
 
Zowel voor de huidige situatie als bij de voorgenomen activiteit worden de brandveiligheidsaspecten 
voor de inrichting (zoals de aanwezigheid en het onderhoud van brandblusmiddelen, alsmede de opslag 
van brandbare niet-gevaarlijke materialen), gereguleerd via het Bouwbesluit 2012.  
 
Opslag van gevaarlijke stoffen: Opslag van brandstoffen in tanks 
 
Vaste tank - dieselolie 
 
Voor de opslag van dieselolie is zowel in de huidie situatie alsmede bij de voorgenomen activiteit een 
bovengrondse enkelwandige stalen tank met een inhoud van 5.000 liter aanwezig waarop PGS-30 van 
toepassing is. Er is geen sprake van kleinschalige aflevering (d.w.z. er wordt meer dan 25 m3 per jaar 
afgeleverd). Daarom is voor de aflevering PGS 28 van toepassing (grootschalige aflevering) en is 
plaatsing boven een vloeistofdichte vloer vereist. De tank is onder KIWA-certificaat geplaatst. Deze 
opslag voldoet aan de PGS-30 en PGS 28. 
 
Mobiele tank - dieselolie 
 
Voor de aflevering van dieselolie aan mobiele installaties is zowel in de huidige situatie alsmede bij de 
voorgenomen activiteit een bovengrondse mobiele tank met een inhoud van 1.000 liter aanwezig 
waarop PGS-30 van toepassing is. Er is sprake van kleinschalige aflevering (d.w.z. er wordt minder dan 
25 m3 per jaar afgeleverd). Daarom is ook voor de aflevering PGS 30 van toepassing en is plaatsing 
boven een vloeistofdichte vloer niet vereist. Deze opslag voldoet aan de PGS-30. 
 
Vaste tank – propaan 
 
Voor de opslag van vloeibaar propaan is zowel in de huidige situatie alsmede bij de voorgenomen 
activiteit een bovengrondse stationaire enkelwandige stalen tank met een inhoud van 5.000 liter 
aanwezig waarop PGS-19 van toepassing is. Er is sprake van kleinschalige aflevering (d.w.z. er wordt 
minder dan 25 m3 per jaar afgeleverd). Daarom is plaatsing boven een vloeistofdichte vloer niet vereist. 
De tank is onder KIWA-certificaat geplaatst. Er wordt voldaan aan de vereiste veiligheids-afstanden tot 
objecten binnen en buiten de inrichting. Deze opslag voldoet aan de PGS-19. 
 
Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage 
 
Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage is de PGS 15: 2016 versie 1.0 (september 2016) 
van toepassing. Hier vallen ook de aanwezige gasflessen onder. De richtlijn PGS 15 is van toepassing 
op de stoffen die conform hoofdstuk 1 van PGS 15 zijn aangewezen als een gevaarlijke stof. De opslag 
van gevaarlijke stoffen, zowel in de huidige situatie als bij de voorgenomen activiteit, voldoen beide aan 
deze richtlijn. 
 
Externe veiligheid 
 
De huidige activiteiten en de activiteiten van het voornemen vallen niet onder de reikwijdte van het 
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) of de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI).  
 
Binnen de inrichting is geen ammoniak aanwezig. Op het terrein is wel propaantank van 5 m3 aanwezig. 
Omdat de inhoud kleiner is dan 13 m3, valt de tank niet onder het Bevi. Voor dergelijke tanks gelden wel 
veiligheidsafstanden 
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Voor de afstanden voor propaantanks tot omliggende objecten wordt het begrip (beperkt) kwetsbare 
objecten gebruikt. De afstanden gelden niet alleen vanaf de tank, maar ook vanaf het vulpunt en de 
opstelplaats van de tankwagen tot buiten de inrichting gelegen (beperkt) kwetsbare objecten. 
 
 
 

Veiligheidsafstanden opslag propaan  

 
Ligging t.o.v. buiten de inrichting gelegen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

(art.3.28, lid 1) 
 

Propaanreservoir Bevoorrading 

 t/m 5x per jaar meer dan 5x per jaar 

t/m 5 m3 10 meter 20 meter 

> 5 m3 t/m 13 m3 15 meter 25 meter 

 
Veiligheidsafstand indien objecten zelf beschikken over een propaanreservoir 

(art.3.28, lid 2) 
 

Propaanreservoir Bevoorrading 

 t/m 5x per jaar meer dan 5x per jaar 

t/m 5 m3 5 meter 10 meter 

> 5 m3 t/m 13 m3 7,5 meter 12,5 meter 

 
Veiligheidsafstand indien: 

 
 het gebouw bestemd is voor verblijf van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten  
 er doorgaans grote aantallen personen aanwezig zijn 

(art.3.28, lid 3) 
 

Propaanreservoir Veiligheidsafstand 

t/m 5 m3 25 meter 

> 5 m3 t/m 13 m3 50 meter 

 
 
In de tabel is onderscheid gemaakt tussen een bevoorrading van maximaal 5 keer per jaar (huishoudelijk 
gebruik) en een bevoorrading van meer dan 5 keer per jaar (bedrijfsmatig gebruik). Er gelden andere 
(kleinere) veiligheidsafstanden ten opzichte van (beperkt) kwetsbare objecten die zelf ook over een 
opslagtank met propaan beschikken (zie tabel). Bovendien zijn er ook veiligheidsafstanden tot een 
aantal specifieke kwetsbare objecten. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat op korte afstand van 
een propaanreservoir objecten aanwezig zijn met grote bevolkingsdichtheden of objecten met mensen 
die zich moeilijk zelf kunnen redden. 
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Hoewel op dit moment de doorzet minder dan 25 m3 per jaar bedraag, is veiligheidshalve voor de 
externe veiligheidsafstanden ook uitgegaan van meer dan 5 x bevoorrading per jaar. Dit voor het geval 
dat de doorzet de komende jaren over deze drempel groeit. 
 
De propaantank verandert niet van locatie. Voor buiten de inrichting gelegen (beperkt) kwetsbare 
objecten blijven de (externe) veiligheidsafstanden daarom gelijk en die voldoen aan de normen, zowel 
voor huishoudelijk als bedrijfsmatig gebruik. 
 
Binnen de inrichting moet aan de volgende (interne) veiligheidsafstanden worden voldaan: 
 
Afstand tussen propaantank en:    afstand tussen opstelplaats tankauto en: 
 
Erfscheiding   5 meter   De propaantank  7,5 meter 
Gebouwen / eigen woning 7,5 meter  Gebouwen / Eigen woning 7,5 meter 
Open vuur   15 meter  Open vuur   15 meter. 
 
De inrichting van het terrein voldoet aan deze veiligheidsafstanden. Die afstanden waren echter ook al 
van toepassing in de huidige situatie..  
 
De inrichting valt dus niet onder het Bevi en er wordt aan de veiligheidsafstanden voldaan. Er wordt 
ruimschoots aan de genoemde veiligheidsafstanden voldaan. Deze vormen dus geen belemmering voor 
het voorliggende plan en er bestaat voor de gemeente geen motiveringsplicht ten aanzien van de 
acceptatie van het groepsrisico. 
 
Het plan wordt op het punt van externe veiligheid uitvoerbaar geacht. 
 
Omdat er binnen de inrichting wel opslag van gevaarlijk afval mogelijk is (in de vorm van incidenteel 
aangetroffen asbest, teerhoudend asfalt, C-hout en verontreinigde grond die als gevaarlijk afval moet 
worden aangemerkt), moet de inrichting wel opgenomen zijn in het Register Risicosituaties Gevaarlijke 
Stoffen (RRGS). 
 

4.8  Bedrijvigheid / Milieuzonering 
 
De inrichting is gelegen op een geluidsgezoneerd industrieterrein (De Vaart IV en V), bestemd voor 
bedrijven in de milieu-categorieën 2 t/m 5. 
 
In de huidige, vergunde situatie dient de inrichting, vanwege het feit dat de verwerkingscapaciteit van 
de puinbreker meer dan 100.000 ton / jaar bedraagt, reeds te worden aangemerkt als een inrichting uit 
milieucategorie 5. 
 
De meest nabij gelegen bebouwing die geen onderdeel uitmaakt van de inrichting betreft de 
Penitentiaire Inrichting Almere (PIA) met bijbehorende gebouwen en buitenterrein/luchtplaatsen aan de 
overzijde van de Pontonweg. Deze bebouwing ligt de ca. 30 meter afstand van de grens van de 
inrichting.  
 
Het terrein wordt aan de noordwestzijde begrensd door de Pontonweg. Direct noordoostelijk liggen een 
aantal terreinen van de politiehondenvereniging ‘De Vriendschap’ te Almere (‘PHV De Vriendschap’). 
Verder noordoostelijk, op een afstand van ten minste 270 m van ‘De Vijfhoek’, liggen glastuinbouw-
bedrijven met bijbehorende bedrijfswoningen. 
 
De directe omgeving van de inrichting is weergegeven in figuur 6 op de volgende pagina. 
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Figuur 6 Omgeving van de inrichting (bron: Bing Maps). 
 
Op het bedrijventerrein wordt op basis van het bestemmingsplan een milieuzonering gehanteerd waarbij 
voor onderscheiden zones een specifieke selectie van toegestane bedrijven is gemaakt.  
 
Bij het vigerende bestemmingsplan hoort een bedrijvenlijst waarop per bedrijfscategorie is aangegeven 
waar op het bedrijventerrein vestiging mogelijk is (de Staat van Bedrijfsactiviteiten). De letters A, B, C 
en D betreffen een nadere onderverdeling van de milieuzonering in verband met de maatgevende 
milieuaspecten als geluid, veiligheid, stof en geur die voor omliggende gevoelige bestemmingen 
bepalend zijn: 
 

 De zone A1 t/m 4 biedt bescherming aan de ecologische verbindingszone: 
  gevoelig voor geur, geluid (waaronder verkeer) en luchtverontreiniging.  
 

 De zone B2 t/m 4 biedt bescherming aan het Wilgenbos: 
  gevoelig voor geur, geluid (waaronder verkeer) en luchtverontreiniging.  
 

 De zone C1 t/m 4 biedt bescherming aan de PIA: 
  gevoelig voor veiligheid. 
 

 De zone D2 t/m 4 biedt bescherming aan de glastuinbouwzone: 
  gevoelig voor stof.  

 
De verkaveling van het bedrijventerrein is grotendeels afgestemd op de milieuzonering. In sommige 
gevallen ligt een kavel in meer dan één zone. Voorkomen moet worden dat een bedrijf zich slechts op 
een deel van een kavel kan vestigen louter omdat voor het andere deel een lagere milieucategorie geldt. 
 
In figuur 3 van deze ruimtelijke onderbouwing zijn de van toepassing zijn de zones voor de inrichting 
weergegeven. Op het terrein vaan de inrichting zijn de volgende bedrijfscategorieën toegestaan:  
 

C1 t/m C4, A5 en D4. 
 
Hieruit blijkt, dat voor de gewenste situatie van de inrichting alleen de bescherming van de PIA (zones 
C1 t/m 4) en de glastuinbouw (zone D4) relevant zijn. Zone B (voor de bescherming van het Wilgenbos) 
komt niet op het terrein van de inrichting voort en alleen de zones A1 t/m 4 zijn van belang voor de 
bescherming van de ecologische verbindingszone. Zone A5 is dat niet. 
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Als op een kavel een gedifferentieerd regime geldt ten aanzien van toegestane milieuhinder, kan op 
twee manieren hieraan worden voldaan: 
 

a) de vestiging van een bedrijfstype dat overeenkomt met de laagst toegestane milieucategorie; 
 

b) De vestiging van een bedrijfstype uit de hogere milieucategorie waarbij door een zodanige 
inrichting van de kavel de 'zwaardere' onderdelen van het bedrijf op grotere afstand van de 
gevoelige bestemming worden gesitueerd, dan wel door het treffen van milieutechnische 
maatregelen waardoor wordt voldaan aan deze zonering. 

 
Situatie b) is van toepassing op de Vijfhoek. 
 
De afwijking van het bestemmingsplan heeft geen gevolgen voor het aspect veiligheid. Daarmee blijft 
de PIA in voldoende mate beschermd en wordt voldaan aan de zonering. 
 
Vanwege de capaciteit van de puinbreker (meer dan 100.000 ton / jaar) behoort de inrichting tot 
milieucategorie 5. De puinbreker kan op basis van het afwijkingsbesluit voortaan zowel in de zones C4, 
A5 en D4 worden ingezet. Op basis van het luchtkwaliteitsrapport en de BBT-maatregelen die getroffen 
worden ten behoeve van de luchtkwaliteit een stof, vormt de luchtkwaliteit en stof geen belemmering 
voor dit afwijkingsbesluit. Omdat de activiteiten van de inrichting in de geluidszone inpasbaar is, vormt 
ook het geluid (inclusief het geluid van het verkeer) ook geen belemmering voor het afwijkingsbesluit. 
 
De betonmortelcentrale met een capaciteit van meer dan 100 ton / uur kan op basis van het 
afwijkingsbesluit niet alleen in de zones C4 en D4 geplaatst worden, maar voortaan ook in zone A5. 
 
De belangrijkste milieueffecten van de betonmortelcentrale zijn geluid en stof. De centrale is op basis 
van het vigerende bestemmingsplan reeds in zones C4 en D4 toegestaan. Zone C (aangewezen voor 
de bescherming van de PIA) is vooral gevoelig in het kader van veiligheid. Zone D is aangewezen voor 
de bescherming van de glastuinbouw en is vooral gevoelig voor stof.  
 
Er is geen enkele reden, waarom deze de centrale niet in zone A5 kan worden toegestaan. Zone A is 
aangewezen voor de bescherming van de ecologische verbindingszone. Echter, alleen voor wat betreft 
de zones A1 t/m A4.  
 
Op basis van het akoestisch onderzoek en het luchtkwaliteitsrapport en de BBT-maatregelen die voor 
de luchtkwaliteit, het stof en het geluid getroffen worden en het feit dat de bedrijfsactiviteiten van de 
inrichting in de geluidszone inpasbaar zijn, vormt het geluid en de luchtkwaliteit geen belemmering voor 
een afwijkingsbesluit dat ook de vestiging van een betonmortelcentrale in zone A5 mogelijk maakt. 
 
Het plan wordt op dit punt uitvoerbaar geacht. 
 

4.9 Verkeer en vervoeren parkeren 
 
Het aantal vrachtwagenbewegingen zal door de grotere opslagcapaciteiten toenemen (zie ook het 
akoestisch onderzoek). 
 
Het aspect geluid ten gevolge van het verkeer is al in de vorige paragraaf (4.8 Milieuzonering) aan de 
orde gekomen. 
 
Te aanzien van de parkeersituatie verandert er niets. Er zijn minder dan 50 parkeerplaatsen aanwezig. 
 
De inrichting is gelegen op een goed ontsloten bedrijventerrein, waarbij de inrichting via 2 verschillende 
inritten bereikt kan worden. 
 
Bij de beslissing op een aanvraag om een Omgevingsvergunning milieu dient het Bevoegd gezag ook 
de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer of goederen van 
en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is vooral van belang bij bedrijven waar veel 
mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote stromen goederen vervoerd worden.  
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In de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) worden voor de 
vervoersbewegingen ondergrenzen genoemd. Boven die grenzen kunnen voorwaarden aan de 
omgevingsvergunning worden verbonden. Deze ondergrenzen zijn: meer dan 100 werknemers en/of 
meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar voor verladers 
en uitbesteed vervoer en/of meer dan 1 miljoen transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders. 
 
Bij de vigerende vergunning, verleend door de provincie Flevoland, was er geen sprake van 
overschrijding van de ondergrenzen. Ook bij voorgenomen activiteit worden deze ondergrenzen niet 
overschreden. De inrichting is gelegen op een goed ontsloten bedrijventerrein, waarbij de inrichting over 
2 in-/uitritten beschikt. 
 

4.10  Nuts- en buisleidingen 
 
Binnen het plangebied en in de directe omgeving daarvan, lopen geen kabels of leidingen van derden 
die van belang zijn voor het voorliggende plan. 
 
Er zijn ook geen (toekomstige) leidingstroken in het plangebied aanwezig. 
 
Het plan wordt op het punt van kabels en leidingen uitvoerbaar geacht. 
 

4.11  Ruimtelijke inpassing 
 
Ten behoeve van de gewenste ontwikkeling, wordt er een nieuwe betonmortelcentrale opgericht en in 
gebruik genomen. Verder wordt het planologisch toegestaan om meer dan 100.000 ton puin per jaar te 
breken. 
 
De betoncentrale is een installatie, maar omdat er ruimten aanwezig zijn waar zich mensen kunnen 
bevinden (zoals de besturingsunit), moet het ook worden aangemerkt als een gebouw. De nieuwe 
centrale krijgt een hoogte van 34 meter. Met de antenne die boven op de silo’s worden geplaatst, 
bedraagt de totale bouwhoogte maximaal 37.4 meter. 
 
De toelichting van het vigerend bestemmingsplan bevat de volgende passages: 
 

De toelaatbare hoogte van de bebouwing kent een opbouw naar binnen toe. De bebouwing mag aan de 
binnenzijde van het plan hoger worden dan aan de buitenranden. Hierdoor ontstaat een geleidelijke 
overgang naar het kassengebied aan de oostzijde, het Groene kadeweggebied aan de zuidzijde en de 
ecologische zone aan de noordzijde van De Vaart. Op de hogere gedeelten van het terrein geldt een 
maximum bouwhoogte van 18 meter, met een vrijstellingsmogelijkheid naar 24 meter. 
 
De representatieve zijde van gebouwen, de entrees en het kantoorgedeelte, is gericht naar de openbare 
ruimte. Langs de Grote Vaartweg dient de bebouwing met de representatieve gevel naar deze weg gericht 
te zijn. Hier geldt ook een minimum bebouwingspercentage, alsmede een minimum bouwhoogte voor de 
gebouwen. 

 
Voor het perceel van de inrichting geldt geen minimum bebouwingspercentage of bouwhoogte. 
 
Het vigerend bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om installaties tot maximaal 30 meter hoogte toe 
te staan: 
 

Artikel 3, lid 4.i: Op de als bedrijfsdoeleinden bestemde gronden mogen uitsluiten bouwwerken ten 
dienste van de genoemde bestemming worden gebouwd, met in achtneming van de 
volgende voorwaarden: 

 
i. De bebouwingshoogte van andere bouwwerken bedraagt: 
 

        - binnen het bebouwingsvlak maximaal 3 meter, met uitzondering van: 
Installaties ten behoeve van de bedrijfsvoering, welke maximaal 30 meter hoog 
mogen zijn, met dien verstande dat windturbines niet zijn toegestaan (artikel 3, 
lid 4, sub i.). 
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Omdat de betonmortelcentrale niet alleen een installatie betreft, maar ook een gebouw, is dit artikel niet 
van toepassing. 

 

Het vigerend bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen tot een bouwhoogte van 
36 meter.  
 

Artikel 3, lid 5.b: Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de maximum 
bouwhoogte van 24 m tot een hoogte van 36 m voor maximaal 25% van het perceel. 

 
Het vigerend bestemmingsplan biedt bovendien de volgende algemene vrijstellingsbevoegdheid: 
 

Artikel 11, lid 1.a: Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om vrijstelling te verlenen van het in dit plan 
  bepaalde: 

    van de genoemde maten en percentages, mits de afwijking niet meer bedraagt 
    dan 10 % en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad. 
 
De percelen direct ten noorden en ten westen van de inrichting hebben wel een toegestane maximale 
bouwhoogte van 24 meter.  
 
De thans toegestane maximale bebouwingshoogte voor de Vijfhoek bedraagt slechts 12 meter. Dat 
heeft echter betrekking op de loodsen. De bestaande betoncentrale is namelijk al ca. 20 meter hoog. 
 
Als voor de Vijfhoek, net als voor de omliggende percelen, een maximale bouwhoogte van 24 meter 
zou gelden, dan zou die met de vrijstellingsbevoegdheid (artikel 3, lid 5.b) kunnen worden verhoogd 
naar 36 meter. En met de algemene vrijstellingsbevoegdheid (artikel 11, lid 1 a) zou vervolgens nog een 
vrijstelling verleend kunnen worden van een additionele 10 %. Daarmee zou een maximale bouwhoogte 
van 37.4 meter toegestaan kunnen worden. 
 
Omdat er voor het perceel echter sprake is van een maximale bouwhoogte van 12 meter, is het niet 
mogelijk om de nieuwe betoncentrale op basis van bovengenoemde vrijstellingsmogelijkheden plano-
logisch toe te staan.  Dat kan alleen met een afwijkingsbesluit. 
 
Zo’n afwijkingsbesluit is mogelijk, omdat wel aan alle relevante uitgangspunten wordt voldaan. 
 
De nieuwe betonmortelcentrale beslaat veel minder dan 25% van het perceel. 
 
De betonmortelcentrale is een installatie en een gebouw ten behoeve van de bedrijfsvoering.  
 
De betoncentrale komt aan de zijde van de Pontonweg te staan, bij de 2e inrit. Dit is mede gedaan om 
het aantal transportkilometers binnen de inrichting te minimaliseren. 
 
De inrichting is aan 3 zijden volledig omgeven door bomen. Alleen de zijde aan de Pontonweg zelf is 
niet begrensd door bomen. Gedurende een groot deel van het jaar wordt de inrichting bovendien vanaf 
de Grote Vaartweg aan het zicht onttrokken door de bomen die langs de Grote Vaartweg staan. 
 
De visuele hinder ten gevolge van de betonmortelcentrale zal daarom als gering bestempeld kunnen 
worden. 
 
Met uitzondering van de PIA en de inrichting zelf, zijn er verder geen (hoge) gebouwen of (bedrijfs)-
woningen aanwezig op dat deel van het bedrijventerrein.  
 
Er is daarmee ook geen sprake van een onevenredige beschadiging van belangen van derden. 
 
Gezien het feit dat het bestemmingsplan de gewenste bouwhoogte op de direct omliggende percelen 
wel mogelijk maakt en het een installatie/gebouw betreft voor de bedrijfsvoering, zijn er geen dwingende 
redenen te bedenken, waarom deze groter bouwhoogte ook niet voor het bedrijfsperceel van de Vijfhoek 
toegestaan kan worden.  
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Met betrekking tot het puinbreken is in het voorgaande reeds vastgesteld dat er op het gebied van 
geluid, trillingen, luchtkwaliteit en bodem geen bedenkingen zijn om toe te staan dat er in de gebieden 
A5, C4 en D4 jaarlijks in totaal 300.000 ton puin wordt gebroken. 
 
De geplande ontwikkeling wordt op dit punt uitvoerbaar geacht. 
 

4.12 Water 
 
4.12.1 Toetsing en uitgangspunten van het plan 
 
1. Inleiding 
 
Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in 
het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en opper-
vlaktewateren en behandelt alle van belang zijn de waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid 
en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk 
procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. 
Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de wijze 
waarop het wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan. 
 
Voor dit plan is een watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets 
moet de normale procedure worden gevolgd. Hieronder is de ontvangen standaard waterparagraaf 
weergegeven die automatisch voor de normale procedure is gegenereerd op basis van de antwoorden 
op vragen en het ingetekende plangebied. De samenvatting van de watertoets is als bijlage 4 van dit 
document opgenomen. 
 
Op het initiatief  zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: 
 

 Er is geen sprake van een uitbreiding van het verhard bodemoppervlak. Wel zal bij een deel 
van het terrein de vloeistofkerende vloer worden vervangen door een vloeistofdichte vloer. 
 

 Zowel in de huidige als in de nieuwe situatie wordt het mogelijk verontreinigd hemelwater, na 
behandeling in zuiveringtechnische voorzieningen (slibvangers, olie- en benzineafscheiders), 
geloosd worden via het gemeentelijk vuilwaterriool. 
 

 Er worden geen veranderingen in het bestaande watersysteem aangebracht en/of nieuwe 
watersystemen aangelegd. 
 

 Zowel in de huidige als in de nieuwe situatie wordt afvalwater van de bedrijfsprocessen via de 
bedrijfsriolering op het gemeentelijk vuilwaterriool geloosd. 

 
 
2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf 
 
2.1. Thema veiligheid 
 
2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde 
 
Streefbeeld 
 
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen 
Flevoland tegen deze bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waar-
borgen. Door te werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap 
op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen. 
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2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde 
 
Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een 
zogeheten compartimenteringsdijk, scheidt Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een 
overstroming te beperken. Buitendijkse regionale keringen beschermen buitendijkse gebieden tegen 
hoog water. 
 
Het plangebied ligt niet buitendijks. Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. 
Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er geen uitgangspunten voor het 
thema veiligheid van toepassing. 
 
2.2. Thema Voldoende Water 
 
2.2.1 Wateroverlast 
 
Streefbeeld 
 
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied 
voldoet aan de vastgestelde normen. 
 
Uitgangspunt wateroverlast 
 
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaat-
veranderingen en bodemdaling kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat 
op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een dergelijk systeem 
kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. 
 
Met de planontwikkeling wordt er netto geen verhard oppervlak toegevoegd. 
 
 
2.2.2 Goed functionerend watersysteem 
 
Streefbeeld 
 
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het 
beheergebied en maakt het realiseren van het (maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlakte-
waterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap Zuiderzeeland streeft er naar dat de feitelijke situatie van 
het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen 
anticiperen op en reageren in extreme situaties. 
 
Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem 
 
Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste 
situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd 
op de functie van het water. Op de internetsite www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer is 
hierover informatie te vinden. 
 
In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum 
aantal duikers en/of andere kunstwerken en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt 
dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en beheersbaar is. 
 
Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw stedelijk water is het 
nodig dat het waterschap betrokken wordt bij de uitwerking van een plangebied naar een definitieve 
ontwerp van het watersysteem. Dit definitieve ontwerp behoeft de ambtelijke goedkeuring van het 
waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken.  
 
Met de planontwikkeling wordt er geen wijzigingen in bestaande watersystemen aangebracht 
en/of nieuwe watersystemen aangelegd. 
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2.2.3 Anticiperen op watertekort 
 
Streefbeeld 
 
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige 
klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme 
neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen echter vaker voor komen. 
Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op  anticiperen. 
 
Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig.  
 
Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag.  
 
Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, 
veedrenking of bedrijfsmatige toepassingen. 
 
 
2.3. Thema Schoon Water 
 
2.3.1 Goede structuurdiversiteit 
 
Streefbeeld 
 
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische 
flora en fauna in het beheergebied. 
 
Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren 
van wateren, door ruimtelijk ontwikkelingen wordt voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk 
is. Compensatie voor verslechtering van ecologische omstandigheden en/of van waterkwaliteit is maat-
werk en vindt altijd plaats in overleg met het waterschap. Bij compensatie van delen van KRW-water-
lichamen moeten binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen worden die qua abiotiek en 
biotiek vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke kenmerken van het te compenseren KRW-water.  
 
Voor niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten hetzelfde watersysteem 
uitgevoerd worden. 
 
Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien dit toch gebeurt, worden 
bomen ten behoeve van de waterkwaliteit aan de noord- en oostzijde van het water geplant. Dit maakt 
voldoende licht inval mogelijk. 
 
Omdat er bij deze planontwikkeling geen ingrepen plaatsvinden in watersystemen, is er ook geen 
invloed op de structuurdiversiteit.  
 
 
2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit 
 
Streefbeeld 
 
Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de 
(aquatische) flora en fauna in het beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier 
geen belemmering voor. 
 
In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, 
zuiveren'. 
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Randvoorwaarde(n) 
 
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of 
schadelijke stoffen in welke vorm dan ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag 
zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op oppervlaktewater. Indien hiervoor een voorziening 
zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een vergunning nodig. 
 
Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. 
zinken of koperen daken) zijn vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen opper-
vlakken gemaakt van uitlogende materialen worden verboden door het waterschap.  
 
Via deze planontwikkeling ontstaan er geen lozingen op het oppervlaktewater. 
 
 
2.3.3 Goed omgaan met afvalwater 
 
Streefbeeld 
 
Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water 
verontreinigen. Het waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze 
effecten teniet worden gedaan. 
 
Uitgangspunt(en) 
 
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering 
wordt afgevoerd maar in of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt. 
 
Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde. 
 
Bij deze planontwikkeling wordt het afvalwater van bedrijfsactiviteiten en mogelijk verontreinigd 
hemelwater via de bedrijfsriolering geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool. 
 
 
4.12.2 Conclusie m.b.t. de Watertoets 
 
Het plan wordt op het punt van het aspect water uitvoerbaar geacht. 
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5 UITVOERBAARHEID 
 
Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een plan. Hierbij wordt 
een onderscheid gemaakt in de economische en de maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
 

5.1  Economische uitvoerbaarheid 
 
Het uitvoeren van dit initiatief is een privaat initiatief. 
 
Op basis van artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet het bevoegd gezag in de 
volgende gevallen een exploitatieplan opstellen voor een bouwplan: 
 

a. de bouw van één of meer woningen; 
b. de bouw van één of meer andere hoofdgebouwen; 
c. de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte of met een of 

meer woningen; 
d. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in 

gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden 
gerealiseerd; 

e. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in 
gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, 
mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1.500 m² bruto-vloer-
oppervlakte bedraagt; 

f. de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte. 
 
In dit bestemmingsplan worden geen nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Er is verder geen sprake van 
de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen of een uitbreiding van een gebouw met ten minste 
1.000 m2 bruto-vloeroppervlakte. Er is ook geen sprake van een verbouwing van gebouwen die voor 
andere doeleinden in gebruik of ingericht waren of van een verbouwing met een vloeroppervlak van 
minimaal 1.500 m2 ten behoeve van nieuwe functies. Tenslotte worden er ook geen kassen gebouwd. 
 
Er is daarmee geen sprake van een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 van het Bro. Op basis van deze 
criteria hoeft de gemeente dus geen exploitatieplan op te stellen. 
 
De kosten die het bevoegd gezag maakt zijn beperkt tot het toetsen en in procedure brengen van het 
bestemmingsplan. Deze kosten worden door middel van leges verhaald op de initiatiefnemer. 
 
Met de uitvoering van het plan heeft het bevoegd gezag verder ook geen financiële bemoeienis. 
Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. Hiervoor wordt een planschade-
overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. 
 
Hiermee is de economische haalbaarheid voldoende gewaarborgd en uitvoerbaar geacht. 
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5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo geeft aan dat een omgevingsvergunning moet zijn 
voorzien van een ruimtelijke onderbouwing, voor het geval de betreffende activiteit waarvoor de 
vergunning wordt verleend in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening. 
 
Artikel 6.18 van het Bor geeft aan dat op de voorbereiding van een omgevingsvergunning (die wordt 
verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo) artikel 3.1.1 van 
het Bro overeenkomstig van toepassing is. Dit wil zeggen dat een overlegverplichting voor deze 
ruimtelijke onderbouwing geldt en het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding daarbij overleg 
pleegt. 
 
Terinzagelegging 
 
De uitgebreide Wabo procedure (art. 3.10 Wabo) houdt in dat voordat een bestuurlijk besluit 
(projectafwijkingsbesluit) wordt genomen door de vergunningverlenende instantie, het ontwerp van dat 
besluit eerst ter inzage wordt gelegd (art. 3.12 Wabo jo 3:11 Awb) waarbij iedereen gedurende 6 weken 
zienswijze kan indienen (art. 3.12 lid 5 Wabo). Tijdens de genoemde periode kan een ieder bij het 
bevoegd gezag dus zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit. 
 
Wanneer geen zienswijzen worden ingediend, wordt het besluit ongewijzigd vastgesteld. 
 
Wanneer wèl zienswijzen zijn ingediend, kan het ontwerpbesluit gemotiveerd al dan niet worden 
aangepast. Daarna wordt het besluit door het bevoegd gezag vastgesteld en ter inzage gelegd. 
 
Na het besluit is het voor belanghebbenden mogelijk om direct beroep in te stellen bij de bestuursrechter 
en eventueel hoger beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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datum 21-3-2017
dossiercode    20170321-37-14872

Samenvatting ingevulde gegevens watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland. Voor algemene
informatie over de watertoets van Zuiderzeeland kunt u ook terecht op onze website www.zuiderzeeland.nl. Mocht u specifieke
vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0320-274911. U kunt ook een
email sturen naar watertoets@zuiderzeeland.nl.

Uit deze toets volgt de normale procedure.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.
______________________________________________________________________________________________

Algemene gegevens

Gegevens aanvrager
Aanvrager: Zuidema D R
Organisatie: Duurt-PMC
Email: duurt@duurt-pmc.nl
Adres: Spijksterriet 24
9746 PJ, Groningen
Telefoon: +31650516129

Gegevens project
Naam van het project: Revisievergunning De Vijfhoek, Almere
Planomschrijving: Revisievergunning De Vijfhoek Almere Aanvraag om een Omgevingsvergunning voor de activiteient Milieu,
Bouwen en Strijdig gebruik
Adres: Pontonweg 10
1332 CA Almere
Kadastrale gegevens: Kadastrale gemeente Almere, sectie M, percelen 1632 en 1683 en sectie F, perceel 1118

Gegevens gemeente:
Gemeente Almere
Contactpersoon: R. Njio
Telefoon: 06 20 87 93 31
Email contactpersoon: rnjio@almere.nl
_______________________________________________________________________________________________

Overzicht toetsing plangebied en beantwoording vragen

Kaartlagen

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? ja

Compensatie-opgave toename verharding?

6,0%

Indien in het gegeven antwoord sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van
verharding dan betekent dit dat uw plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per



peilgebied verschillen.

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Almere

Vragen

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

Is er sprake van uitbreiding van de lozing in landelijk gebied (>9 ve.) of in het stedelijk gebied (>30 ve.)? nee

Betreft het een nieuw verhard oppervlak in het landelijk gebied groter dan 2500 m2 of in het stedelijk gebied groter dan 750 m2?
nee

Worden in het plan maatregelen getroffen waardoor het waterpeil verandert met 10 cm of meer? nee

Is er sprake van [grond]wateroverlast? nee

Is er sprake van afstromend regenwater van een oppervlak van 50 of meer parkeerplaatsen en/of weg met meer dan 1000
voertuigbewegingen per dag? {afstromend regenwater van vervuild oppervlak}

Aanvullende vragen ten behoeve van de normale procedure

Ligt het plangebied binnen tien meter van een bestaande watergang?ja

Wordt er water gedempt? nee

Neemt het verhard oppervlak in stedelijk gebied toe?
nee, met m2

Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe?
nee, met m2

Wordt er water [bijvoorbeeld regenwater] geloosd op het oppervlaktewater? ja

Worden er meer dan 50 parkeerplaatsen aangelegd? nee

Is voor de planontwikkeling een bodemsanering noodzakelijk? nee

Is voor de uitvoering grondwerk nodig? ja

Is voor de bouwwerkzaamheden een bronbemaling noodzakelijk? nee

Gaat u binnen het plangebied permanent grondwater onttrekken? nee

Er is sprake van een opbarstrisico.

Wordt nieuw water aangelegd (bijvoorbeeld ter compensatie van verharding)? nee

Bent u van plan flauwe oevers aan te leggen? nee

Overweegt u infiltratiebermen of wadi's aan te leggen? nee

Worden kunstwerken aangebracht zoals bijvoorbeeld duikers of bruggen?



nee

Wordt er in het plangebied mogelijk gebruik gemaakt van bodemenergie, ook wel warmte koude opslag (WKO) genoemd? nee

Welk soort ruimtelijk plan doorloopt in dit geval de watertoets? Afwijkingsbesluit (artikel 2.12 lid 1, onder a sub 3 Wabo)
________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

Ingetekend plangebied 

De WaterToets 2014



Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk, en op tekening, te controleren en nader af te stemmen
door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande gebouwonderdelen
zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn overgenomen van de
originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse ruimten, wanden en
wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen blijven
mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset,
of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van BBAW
bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar
mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor onjuistheden en/of onvolledigheden die eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals o.a.
woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven, plaatselijk
geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en voorschriften
van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI & telefonie. Voor overzicht
technische installaties zie ook de tekeningen en omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan brandveiligheid,
alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen

Renvooi algemeen
RevID Get. Wijz. naam Datum

Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.
Pontonweg 10
1332 CA  Almere
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