
A 
Vergunningen noodzakelijk voor de start aanleg van de containerterminal

Bestuursorgaan Besluit Activiteit Procedure Wettelijke proceduretijd
Rijk

26 weken
Minister Verkeer & Waterstaat 
(I&M)

Vergunning artikel 6.5 
Waterwet

Diverse activiteiten in, om of 
nabij een rijkswater of 
dijklichaam

Artikel 6.15 e.v. Waterwet 26 weken in geval van 
coordinatie anders  8 weken

Minister Verkeer & Waterstaat 
(I&M)

Ontgrondingsvergunning  
Ontgrondingenwet

Ontgronding in water in 
beheer bij het rijk

26 weken

Minister Verkeer & Waterstaat 
(I&M)

ontgrondingsvergunning  
Ontgrondingenwet artikel 3, 
lid 1 

Concessie;winnen van 
delfstoffen 

26 weken

Minister Economische Zaken Vrijstelling/ontheffing artikel 
75 Flora- en faunawet

verstoren van beschermde 
flora en fauna

Algemene wet bestuursrecht, 
aanhaken bij 
omgevingsvergunning Wabo

(A)     

Provincie Flevoland

GS Vergunning artikel 6.4 
Waterwet

Onttrekken grondwater en/of 
infiltreren water in bodem

Artikel 6.15 e.v. Waterwet  26 weken

GS Projectprocedure regionale 
waterkering artikel 5.4 
Waterwet of artikel 6.5 onder 
c Waterwet/art. 5.25 
Verordening fysieke 
leefomgeving 2012

Wijzigen of aanleggen 
primaire waterkering

  36 weken

hogere grenswaarden 
procedure ogv de Wet 
geluidhinder

artikel 15 BOR 36 weken

GS

Artikel 42 
Natuurbeschermingswet

Waterschap Zuiderzeeland
College van dijkgraaf en 
heemraden

Vergunning artikel 4.3 Keur 
waterschap Zuiderzeeland

Verrichten handelingen in, op, 
boven, over of onder 
waterstaatswerken, 
beschermingszone en/of 
beschermd buitendijks gebied, 
voor zover activiteit genoemd 
in tabel bij artikel 4.3

 8 weken, in geval coordinatie 
26 weken

College van dijkgraaf en 
heemraden

Vergunning artikel 4.7 Keur 
waterschap Zuiderzeeland

Onttrekken grondwater en/of 
infiltreren water in bodem

 26 weken

College van dijkgraaf en 
heemraden

Projectprocedure regionale 
waterkering artikel 5.4 
Waterwet of artikel 6.5 onder 
c Waterwet

Wijzigen of aanleggen 
primaire waterkering

 26 weken of 36 weken indien 
projectplan-procedure 

Gemeente Lelystad
B&W Verkeersbesluit artikel 15 

Wegenverkeerswet 1994
Maatregelen op of aan de weg 
tot wijziging van de inrichting 
van de weg of tot het 
aanbrengen of verwijderen 
van voorzieningen ter regeling 
van het verkeer

Algemene wet bestuursrecht 8 weken in geval coordinatie 
26 weken

B&W Vergunning artikel 2.1.5.2. 
APV Lelystad

Aanleggen, beschadigen, 
veranderen van een weg 

8 weken, in geval coordinatie 
26 weken

B&W Vergunning artikel 2.12 APV 
Lelystad

Maken van uitweg 8 weken, in geval coordinatie 
26 weken

Gemeenteraad/Provinciale 
Staten

Bestemmingsplan artikel 3.1 
Wet ruimtelijke ordening

Planologisch mogelijk maken 
project Flevokust

Wet ruimtelijke ordening 36 weken

B&W (o.g.v. artikel 2.4 Wabo, 
tenzij uitzondering in lid 2 t/m 
5)

Omgevingsvergunning artikel 
2.1 Wabo 

Nodig voor diverse 
onderdelen, bouwen dan wel 
aanleggen van een terminal, 
bouwen andere bouwwerken ; 
alert zijn op bevoegdheid bij 
opslag gevaarlijk afval

Wabo, Algemene wet 
bestuursrecht

 8 weken, dan wel 26 weken 
bij coordinatie 

Voor zover Type C (Bij geen 
Bor 28.4 IPPC-inrichting)

Type B-activiteiten: Melding 
(OBM toets mogelijk)

-    MER-plicht voor 
activiteiten genoemd in 
onderdeel C
-    MER-beoordelingsplicht 
voor activiteiten genoemd 
in onderdeel D

[1] Flora- en Faunaontheffing aangevraagd op 11 juli 2013

Besluit milieueffectrapportage

     26 weken

Omgevingsvergunning Milieu 26 weken

Minister Verkeer & Waterstaat 
(I&M)

Vergunning artikel 6.2, lid 1 
en lid 2 Waterwet

Lozen van stoffen in het water Artikel 6.15 e.v. Waterwet

GS Vergunning artikel 19d, lid 1 
Natuurbeschermingswet

Verrichten handelingen die – 
gelet op de 
instandhoudingsdoelstelling - 
de kwaliteit van natuurlijke 
habitats en habitats van 



B
Vergunningen noodzakelijk voor het in werking hebben van de haven (Beter Benutten)

Bestuursorgaan Besluit Activiteit Procedure Wettelijke proceduretijd

Rijk
26 weken

26 weken
Minister Verkeer & Waterstaat vergunning artikel 6.4 

 
onttrekken grondwater en/of 

   
Artikel 6.15 e.v. Waterwet 26 weken

Minister Verkeer & Waterstaat 
(I&M)

Vergunning artikel 6.5 
Waterwet

Diverse activiteiten in om of  
nabij een rijkswater of 
dijklichaam

Artikel 6.15 e.v. Waterwet 8 weken, bij coordinatie 26 
weken

Provincie Flevoland

Mits IPPC-inrichting:
In werking hebben van een 
inrichting bedoeld voor de 
tijdelijke opslag groter dan 50 
ton gevaarlijke afvalstoffen per 
dag. In dit geval GS bevoegd 
gehele omgevingsvergunning 
(incl bouwaspecten e.d.) 

Waterschap Zuiderzeeland

College van dijkgraaf en 
heemraden

Vergunning artikel 4.3 Keur 
waterschap Zuiderzeeland

Verrichten handelingen in, op, 
boven, over of onder 
waterstaatswerken, 
beschermingszone en/of 
beschermd buitendijks gebied, 
voor zover activiteit genoemd 
in tabel bij artikel 4.3

 8 weken, bij coordinatie 26 
weken

College van dijkgraaf en 
heemraden

Vergunning artikel 4.7 Keur 
waterschap Zuiderzeeland

Onttrekken grondwater en/of 
infiltreren water in bodem

 26 weken

Gemeente Lelystad

B&W Verkeersbesluit artikel 15 
Wegenverkeerswet 1994

Maatregelen op of aan de weg 
tot wijziging van de inrichting 
van de weg of tot het 
aanbrengen of verwijderen van 
voorzieningen ter regeling van 
het verkeer

Algemene wet bestuursrecht 8 weken, bij coordinatie 26 
weken

B&W Vergunning artikel 2.1.5.2. 
APV Lelystad

Aanleggen, beschadigen, 
veranderen van een weg 

8 weken, bij coordinatie 26 
weken

B&W Vergunning artikel 2.12 APV 
Lelystad

Maken van uitweg 8 weken, bij coordinatie 26 
weken

Gemeenteraad/Provinciale 
Staten

Bestemmingsplan artikel 3.1 
Wet ruimtelijke ordening

Planologisch mogelijk maken 
project Flevokust

Wet ruimtelijke ordening 36 weken

B&W (o.g.v. artikel 2.4 Wabo, 
tenzij uitzondering in lid 2 t/m 
5)

Omgevingsvergunning artikel 
2.1 Wabo bouwen van gebouw 
of ander bouwwerk

Nodig voor diverse onderdelen 
: alert zijn op bevoegdheid bij 
opslag gevaarlijk afval

Wabo, Algemene wet 
bestuursrecht

8 weken, dan wel 26 weken bij 
coordinatie 

Voor zover Type C (Bij geen 
Bor 28.4 IPPC-inrichting)

Type B-activiteiten: Melding 
(OBM toets mogelijk)

-    MER-plicht voor 
activiteiten genoemd in 
onderdeel C
-    MER-beoordelingsplicht 
voor activiteiten genoemd in 
onderdeel D

    26 weken

Omgevingsvergunning Milieu 8 weken, bij coordinatie 26 
weken

Besluit milieueffectrapportage

Minister Verkeer & Waterstaat 
(I&M)

Vergunning artikel 6.2, lid 1 en 
lid 2 Waterwet

Lozen van stoffen in het water Artikel 6.15 e.v. Waterwet

GS Omgevingsvergunning Milieu



C
Vergunningen noodzakelijk voor bouwrijp maken, aanleg bedrijventerrein

Bestuursorgaan Besluit Activiteit Procedure Wettelijke proceduretijd
Rijk

Vergunning artikel 6.5 
waterwet 

diverse activiteiten in, om of 
nabij een waterstaatswerk of 
waterlichaam

8 weken in geval coordinatie 
26 weken

Provincie Flevoland Vergunning artikel 6.4 
Waterwet

Onttrekken grondwater en/of 
infiltreren water in bodem

Artikel 6.15 e.v. Waterwet  26 weken

GS Vergunning artikel 8.3 
Provinciale verordening voor 
de fysieke leefomgeving

Ontgronding, niet vrijgesteld      26 weken

GS
Waterschap Zuiderzeeland Vergunning artikel 4.3 Keur 

waterschap Zuiderzeeland
Verrichten handelingen in, op, 
boven, over of onder 
waterstaatswerken, 
beschermingszone en/of 
beschermd buitendijks gebied, 
voor zover activiteit genoemd 
in tabel bij artikel 4.3

 8 weken, in geval coordinatie 
26 weken

College van dijkgraaf en 
heemraden

Vergunning artikel 4.7 Keur 
waterschap Zuiderzeeland

Onttrekken grondwater en/of 
infiltreren water in bodem

26 weken

Gemeente Lelystad Verkeersbesluit artikel 15 
Wegenverkeerswet 1994

Maatregelen op of aan de weg 
tot wijziging van de inrichting 
van de weg of tot het 
aanbrengen of verwijderen van 
voorzieningen ter regeling van 
het verkeer

Algemene wet bestuursrecht 8 weken, in geval coordinatie 
26 weken

B&W Vergunning artikel 2.1.5.2. 
APV Lelystad

Aanleggen, beschadigen, 
veranderen van een weg 

8 weken, in geval coordinatie 
26 weken

B&W Vergunning artikel 2.12 APV 
Lelystad

Maken van uitweg 8 weken, in geval coordinatie 
26 weken

B&W Kapvergunning artikel 4.11 
APV Lelystad

(Doen) vellen van 
houtopstanden 

Omgevingsvergunning Wabo 8 weken, in geval coordinatie 
26 weken

B&W Bestemmingsplan artikel 3.1 
Wet ruimtelijke ordening

Planologisch mogelijk maken 
project Flevokust

Wet ruimtelijke ordening 36 weken 

Gemeenteraad/Provinciale 
Staten

Omgevingsvergunning artikel 
2.1 Wabo 

bouwen van bouwwerken dan 
welgebouwen: alert zijn op 
bevoegdheid bij opslag 
gevaarlijk afval

Wabo, Algemene wet 
bestuursrecht

8 weken, dan wel in geval 
coordinatie 26 weken
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