OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

FrieslandCampinga Nederland Holding BV
ten behoeve van de activiteit uitbreiden procesinstallaties (Wave 62)

Boterdiep WZ 45, Bedum

Groningen, 26 juli 2011
Nr. 2011- 34996/MV
Procedure nr. 138112

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 26 jun 2011
Nr. 138112
Verzonden: 26 juli 2011
Beschikken hierbij op de aanvraag van FrieslandCampina Nederland Holding BV(hierna FrieslandCampina)
om een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het
bouwen en kappen.
De inrichting is gelegen aan het Boterdiep Wz 45 te Bedum.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 20 mei 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van
FrieslandCampina. Het betreft het gedeeltelijk vervangen van de huidige bouwwerken en het vergroten
ervan, het slopen van een deel van het bouwwerk en het bouwen van overige bouwwerken.
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 verieend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
overig bouwwerk bouwen;
slopen en asbest verwijderen;
bijbehorende bouwwerk bouwen.
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 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 worden meegezonden met het besluit:
de aanvraag om een omgevingsvergunning d.d. 20-05-2011, en bijbehorende stukken.
de aanvullingen van de aanvraag d.d. 14-07-2011.
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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Op het pereeel 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 nummer XI — 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 welstandscommissie (Libau). De welstandscommissie
heeft op 9 juni 2011 besloten dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Het plan voldoet aan de welstanderiteria 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.

3.3

Overwegingen ten aanzien van het slopen van een bouwwerk

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit als bedoeld in artikei 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo.
Gelet op artikel 8.1.6 van de Bouwverordening van de gemeente Bedum is naar oordeel van de gemeente
Bedum de veiligheid tijdens het slopen voldoende gewaarborgd en ook door het stellen van voorschriften op
een voldoende peil gewaarborgd.
3.5

Overige overwegingen ten aanzien van activiteiten en adviezen

Overwegingen ten aanzien van adviezen en documenten
3.6
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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