OMGEVINGSVERGUNNING WABO
verieend aan
Nedmag Industries Mining & Manufacturing Holding BV
ten behoeve van de activiteit bouwen;
twee stalen tanks voor de opslag van calciumchtoride houdende vloeistof

(Locatie: Billitonweg I te Veendam)

Groningen, 16 augustus 2011
Zaaknummer: 344805
Olo Procedure nr. 148213
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 16 augustus 2011
Zaaknummer: 344805
Olo nummer : 148213
Beschikken hierbij op de aanvraag van Nedmag Industries Mining & Manufacturing Holding BV om een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het bouwen
van een bouwwerk; twee stalen tanks (2x 3000m3, t.b.v. de opslag van calciumchloride houdende vloeistof),
op een bestaand bedrijfsterrein van Calmag op de locatie Billitonweg 1 te Veendam.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 9 juni 2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van
Nedmag Industries Mining & Manufacturing Holding B y. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit "het
bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub a, Wabo.

1.2

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2. Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen
overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden. Aan de vergunning zijn de bijgevoegd
voorwaarden verbonden.
De vergunning wordt verleend voor de navolgende activiteiten en werkzaamheden:
- Het bouwen van een bouwwerk, te weten twee stalen tanks van 3000 m3 ten behoeve van de opslag van
calciumchloride houdende vloeistof.
Rekening houdend met de wettelijk verplichte toetsen en adviezen wordt deze vergunning verleend, onder
de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen (waaronder de voorschriften) deel uitmaken van de
vergunning.

1.3

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld
voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" (artikel 2.1, eerste lid, sub a Wabo). Tevens is de
aanvraag getoetst aan hetBesluit omgevingsrecht en de Ministerible regeling omgevingsrecht.
1.4

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning en worden meegezonden met het besluit:
- Tekening nummer TM-8000.186: plattegrond gedeelte terrein, d.d. 30.05.2011;
Bestektekening nummer TM-5000.103: aanzichten, d.d. 30.05.2011;
- Aanvullende informatie over de stalen tanks.
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1.5

Overweg ing en

Overwegingen ten aanzien van activiteiten die zijn genoernd in artikel 2.1, lid 1 van de Wet Algemene
bepalingen omgevingsrecht, onder de letters:
a. Overwegingen ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk
Teetsing can het bestemmingsplan Tradepark/Uoyds:
Het bouwplan is conform het bestemmingsplan.
Toetsing aan redelijke eisen van welstand;
Het bouwplan is niet in strijd met redelijke eisen van welstand (advies Libau d.d. 10.08.2011).
Toetsing aan het Bouwbesluit;
Het bouwplan is niet in strijd met het Bouwbesluit (advies Brandweer d.d. 05.08.2011).
Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening;
Het bouwplan is niet in strijd met de gemeentelijke bouwverordening.
Overwegingen ten aanzien van het gebruiken van bouwwerken in strijd met het voorberedingsbesluit.
n.v.t.
Overige overwegingen ten aanzien van activiteiten en adviezen.
n.v.t.
1.6

Voorwaarden

A. Voorwaarden
1. Tekeningen en berekeningen van de constructie dienen tenminste drie weken voor de start van de bouw
ter nadere goedkeuring te worden ingediend bij het team Vergunningen en Handhaving van de gemeente
Veendam.
1.7

Ondertekening en verzending

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

Verzonden op: 16 augustus 2011
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam.
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