OIVIGEVINGSVERGUNNING
verleend aan
FrieslandCampina Nederland Holding BV
ten behoeve van de activiteit aanpassen AWZI decanters
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GEDEPUTEERDE STATEN 1DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 18 juli 2011
NT. 111006
Verzonden:
Beschikken hierbij op de aanvraag van FrieslandCarnpina Nederland Holding BV (hierna FrieslandCarnpina)
om een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het
bouwen, kappen en milieuneutraal veranderen.
De inrichting is gelegen aan het Boterdiep Wz 45 te Bedum.
OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT
1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 20 mei 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van
FrieslandCampina. Het betreft het slopen van een drietal gebouwen, het kappen van een strook
bosplantsoen, het bouwen van een nieuw prefab gebouw voor de trafo en vloeistofdichte plaat voor de
decanters en containers en een milieuneutrale wijziging.
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:
overig bouwwerk bouwen;
vellen van houtopstanden;
milieuneutraal veranderen.
Rekening houdend met de wettelijk verplichte toetsen en adviezen wordt deze vergunning verleend, ander
de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen - waaronder de voorwaarden en voorschriften - deel
uitmaken van de vergunning.
1.3
Procedure
De besluitvormingsprocedure 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 Ministeriele regeling omgevingsrecht (paragraaf
4.3).
1.4
Overige bijgevoegde documenten
De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning en warden meegezonden met het beslwt:
de aanvraag om een omgevingsvergunning d.d. 20-05-2011, en bijbehorende stukken.
de aanvullingen van de aanvraag d.d. 17-06-2011, 01-07-2011 en 08-07-2011
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.
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Verzonden op: 1 9 JUL 2011
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
FrieslandCampina, t.a.v. de hear B. Hooiveld, Stationsplein 4, 3818 LE te Amersfoort;
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA te Bedum.
2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Op 20 mei 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen orngevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van: FrieslandCampina locatie
Boterdiep Wz 45 te Bedum.
2.2
Omschrijving aangevraagde activiteit
De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het kappen van een strook
bosplantsoen, het bouwen van een nieuw prefab gebouw voor de trafo en vloeistofdichte plaat voor de
decanters en containers en een milieuneutrale wijziging. Bij de brief van 21 juni 2011 heeft de aanvrager
verzocht om de aangevraagde omgevingsvergunning te splitsen in twee aparte deelvergunningen, één voor
de activiteit slopen en éen voor de activiteiten kappen, bouwen en milieuneutrale wijziging. De
deelvergunning omtrent het sloopgedeelte is vergund op 11 juli 2011. Een omschrijving van de activiteit is
opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning
gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:
- het kappen van een strook bosplantsoen;
- het bouwen van een nieuw prefab gebouw voor de trafo en vloeistofdichte plaat year de decanters en
containers;
- milieuneutrale wijziging.
2.3
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale
omgevingsvergunning 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 20 mei 2011 ingediend bij het Omgevingsloket Online.
De ontvangst van de aanvraag hebben wij op 31 mei 2011 bevestigd.
Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het Dagblad van het
Noorden van 25 juni 2011 en op de provinciale website.
Het besluit is aan de aanvrager en aan de betrokken adviseurs bekend gemaakt. Tevens is het besluit
gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website.
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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 advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:
de gemeente Bedum.
Naar aanleiding hiervan hebben wij de adviezen ontvangen dat de omgevingsvergunning voor de activiteiten
bouwen en kappen kan warden verleend, zij het dat de constructieberekening nog moeten warden
goedgekeurd ingevolge artikel 2.10 van de Wabo en het Bouwbesluit.
3.

OVERWEGINGEN

3.1

Overwegingen ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk

Toetsing aan het bestemmingsplan 'Bedum Kern'.
Op het perceel waarop het bouwwerk/het slopen van het bouwwerk is aangevraagd rust de bestemming
Bedrijfsdoeleinden (zuivelfabriek). De aanvraag voldoet aan deze bestemrning.
Toetsing aan redelijke eisen van welstand
Het bouwplan ligt in gebied numrner Xl — Industrie, bedrijfsterreinen ten noorden van de spoorlijn van de
welstandsnota Gemeente Bedum. Voor dit gebied zijn welstandcriteria vastgesteld.
Het plan is op 6 juni 2011 voorgelegd aan de welstandscornmissie (Libau). De welstandscommissie heeft op
9 juni 2011 besloten dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Het plan voldoet aan de welstandcriteria geldend voor dit gebied.
Toetsing aan het Bouwbesluit
Voldoende aannemelijk is gemaakt dat de aanvraag niet in strijd is met de minimale kwaliteitseisen van het
Bouwbesluit.
Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening
Het bouwplan kan voldoen aan de bepalingen van de bouwverordening.
3.4
Overwegingen ten aanzien van het vellen of te doen vellen een houtopstand
Op 6 juni 2011 hebben wij advies aan een medewerker van de buitendienst van de gemeente Bedum
gevraagd. Op 28 juni 2011 zijn de bomen door een medewerker van de buitendienst van de gerneente
Bedum bekeken. Uit het advies, ontvangen op 28 juni 2011, concluderen wij dat dezelfde oppervlakte weer
wordt herplant in de vorm van geluidswallen, bosplanten en opgaande bomen. Daarnaast hebben de bomen
geen natuur-, landschappelijke-, cultuurhistorische- of beeldbepalende waarde. Gelet op artikel 2.18 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voldoet hiermee de aanvraag aan de genoemde bepalingen in
artikel 4:11 van de Algeniene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bedum.
3.5

Relevante milieu-aspecten

Ten behoeve van de AWZI gaat de locatie twee nieuwe decanters plaatsen ter vervanging van bestaande
voor het behandelen van slib. En voor de aanleg van vloeistofdichte plaat voor slibcontainers.
3.6
Overwegingen ten aanzien van adviezen en documenten
De adviezen zijn op een zorgvuldige manier tot stand gekomen en geven geen aanleiding tot twijfel over de
juistheid van de conclusies, zodat de adviezen kunnen warden gevolgd.
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VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN
INHOUDSOPGAVE
1 VOORSCHRIFTEN
•

1.1
-

-

Het gemeentelijk bouwtoezicht moet in kennis gesteld warden van:
de aanvang van de werkzaamheden, inclusief het grondwerk, ten minste 2 dagen van te
voren;
de aanvang van het betonstorten, ten minste 1 dag van te voren;
het gereed zijn van het bouwwerk, uiterlijk op de dag van beeindiging.

2. Van aanvang en voltooling van de werkzaamheden dient 2 werkdagen voor die tijd schriftelijk melding te
worden gedaan bij de afdeling Milieutoezicht van de Provincie Groningen via TAOMTZ provinclegroningen.nl .
2 VOORWAARDEN
1. Met de uitvoering van de omgevingsvergunning mag pas warden begonnen nadat de
constructieberekeningen ingevolge zijn goedgekeurd door de Provincle Groningen.
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