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Indieners voorstel: J. Kips (GroenLinks), W.A. van de Heijden (GroenLinks)  H. Buyatui (PvdA), J.A. 
Soetekouw (PvdA, K Iskender (PvdA) K.G. van Rijn (PvdA) J.B. van der Pauw (PvdA) M. Bakker 
(Leefbaar Almere) N.P. van Duijn (Leefbaar Almere) E.S. Prins (SP)  
 
 
Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning voor de afwijking bestemmingsplan 
bouwactiviteiten en verandering van bedrijfsactiviteiten Recyclingmaatschappij Vijfhoek 
Flevoland B.V. 
 
Aanleiding:  
Op 18 juli 2017 heeft het college een brief aan de raad gestuurd over de voorhangprocedure  voor het 
aanvragen van een omgevingsvergunning voor de afwijking van het bestemmingsplan De Vaart IV en V 
ten behoeve van bouwactiviteiten en verandering van bedrijfsactiviteiten.  
 
Indien de raad de voorhangprocedure wil volgen, moet een vijfde van de raad, doch minimaal acht 
raadsleden, binnen drie vergaderweken de aanvraag omgevingsvergunning agenderen. 
 
 
 
Doel bespreking:  
De fracties van GroenLinks, PvdA, Leefbaar Almere en SP willen de voorhangprocedure benutten door 
de aanvraag omgevingsvergunning te agenderen voor bespreking met het college. 
 
De fracties willen graag van het college weten op welke wijze deze aanvraag van invloed is op de 
intentionele aanvraag van Vijfhoek Recycling voor een overslaglocatie bij de Blocq van Kuffeler. 
(raadsbrief 21 maart 2017)  Met andere woorden: kan de doorontwikkeling door middel van deze 
omgevingsvergunning alleen mogelijk zijn als er ook een overslaglocatie komt?  
 
 
Voorgestelde wijze van bespreking:  
 

1) Toelichting van agendavoorstel door de indiener(s) 
2) Bijdrage van de college  
3) Mening van de diverse raadfracties over dit onderwerp. 
4) Afsluitende conclusie over verdere uitwerking 

 
 
Beschrijf wanneer de bespreking naar uw mening succesvol is verlopen: 
 
Als er helderheid is over de invloed van het afgeven van een omgevingsvergunning tbv bouwactiviteiten 
en verandering van bedrijfsactiviteiten op een toekomstige aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 
een overslaglocatie.  
 
NB. Aan de informatieverstrekking en de informatie�uitwisseling worden geen besluitvormende of bindende uitspraken 
ontleend. 

 
 


