OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

Suiker Unie
ten behoeve van de activiteit het vellen van een houtopslag

(Locatie: Hoendiep 224 te Groningen)
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
'
Groningen, 30 augustus 2011
Procedure nr. 110355
Verzonden: 30 augustus 2011
Beschikken hierbij op de aanvraag van Suiker Unie om een omgevingsvergunning op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het vellen van een houtopslag.
De inrichting is gelegen aan Hoendiep 224 te Groningen.
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 22 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen
van Suiker Unie. Het betreft het vellen van een houtopslag binnen de inrichting.
1.2

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
de omgevingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorwaarden en/of voorschriften.
De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
- het vellen van een houtopslag
Rekening houdend met de wettelijk verplichte toetsen en adviezen wordt deze vergunning verleend, onder
de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen - waaronder de voorwaarden en voorschriften - deel
uitmaken van de vergunning.
1.3

Procedure

De besluitvomiingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 jo art. 3.10, derde
lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). Tevens is de
aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de MinisteriOle regeling omgevingsrecht (paragraaf
4.3).
1.4

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning en worden meegezonden met het besluit:
de aanvraag om een omgevingsvergunning d.d. 22 maart 2011, en bijbehorende stukken;
de aanvullingen van de aanvraag.
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1.5

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de Afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.

Verzonden op: 30 augustus 2011

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Suiker Unie, t.a.v. de heer J. Kertokaryo, postbus 2305, 9704 CH te Groningen;
- College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, t.a.v. Loket Bouwen & Wonen,
postbus 7081, 9701 JI3 te Groningen.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1

Gegevens aanvrager

Op 22 maart 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van: Suiker Unie, Hoendiep 224 te
Groningen.
2.2

Omschrijving aangevraagde activiteit

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het vellen van een houtopslag.
Een omschrijving van de activiteit is opgenomen in de aanvraag om vergunning.
2.3

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bar) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale
orngevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor
verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke
leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en
brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden
voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.4

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2
van de Wabo.
De aanvraag is op 22 maart 2011 ingediend bij het Omgevingsloket Online als een gecombineerde aanvraag
voor de activiteiten: "het slopen van een bouwwerk" en "het vellen van een houtopslag".
De ontvangst van de aanvraag hebben wij op 13 apill 2011 bevestigd.
Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het Dagblad van het
Noorden, editie Noord en Oost, van 7 mei 2011 en op de provinciale website.
Bij de brief van 8 juni 2011 heeft de aanvrager verzocht om de aangevraagde omgevingsvergunning te
splitsen in twee aparte deelvergunningen voor de activiteiten: "het slopen van een bouwwerk" en "het vellen
van een houtopslag". Nu de aangevraagde activiteiten niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, hebben
wij hiermee ingestemd.
Het besluit om de deelvergunning voor de activiteit: "het slopen van een bouwwerk" hebben wij op 15 juni
2011 verieend en bekendgemaakt aan de aanvrager en de betrokken adviseurs. Tevens is het besluit
gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van 18 juni 2011 en op de provinciale website.
Het besluit om de deelvergunning voor de activiteit: "het vellen van een houtopslag" te vertenen is aan de
aanvrager en de betrokken adviseurs bekend gemaakt. Tevens is het besluit gepubliceerd in het Dagblad
van het Noorden, editie Noord, van 3 september 2011 en op de provinciale website.
2.5

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met
6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter adviseren aan de gemeente Groningen gezonden.
Naar aanleiding hiervan hebben wij onderstaand advies ontvangen.
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3.

OVERWEGINGEN

3.1

Overwegingen ten aanzien van het vellen of te doen vellen een houtopstand

Bij onderzoek ter plaatse naar de verplantbaarheid van de plataan, is gebleken dat er een grote hoeveelheid
kabels en leidingen liggen op de plek van de boom, dan wel in de directe nabijheid. Het betreft hier o.a.
middenspanning, iagedrukgas, riool, KPN en Ziggo data. Door de aanwezigheid hiervan is het vrijwel
onmogelijk om zonder ernstige schade aan de wortels de boom te verplanten, hergroei zal dan ook vrijwel
nihil zijn. Overwegend bovenstaande adviseren wij dan ook om vergunning te veilenen voor het kappen van
de boom.
3.2

Overwegingen ten aanzien van adviezen en documenten

De adviezen (advies brandveiligheid en advies constructieve veiligheid) zijn op een zorgvuldige manier tot
stand gekomen en geven geen aanleiding tot twijfel over de juistheid van de conclusies, zodat de adviezen
kunnen worden gevolgd.
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VOORWAARDEN
Ter compensatie/voorwaarde zo nodig een herplantplicht op te leggen voor het planten van een aantal
I.
nieuwe bomen bij voorkeur plantmaat 20-25 met draadkluit.
2.
Van aanvang en voltooiing van de werkzaamheden client 2 werkdagen voor die tijd schriftelijk melding
te worclen gedaan bij de afdeling Milieutoezicht van de Provincie Groningen via
TAO-MTZ@provinciegroningen.n1
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