OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan
AVEBE U.A.
ten behoeve van de activiteit het vellen van een houtopstand

(Locatie: M. en 0. weg 11 te Ter Apelkanaal)

Groningen, 10 augustus 2011
Zaaknummer: 344039
Procedure nr. 151781
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 10 augustus 2011
Procedure nr. 151781
Verzonden: 10 augustus 2011
Beschikken hierbij op de aanvraag van AVEBE U.A. om een omgevingsvergunning op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het kappen van een boom op de AVEBE-locatie te Ter
Apelkanaal. De inrichting is gelegen aan de M. en 0. weg 11 te Ter Apelkanaal, kadastraal bekend
gemeente Vlagtwedde, sectie G, nr. 7839.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 16 juni 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van
AVEBE U.A. te Ter Apelkanaal. Het betreft het kappen van een boom ten behoeve van de in de toekomst
aan te leggen transportroute. De aanvraag heeft betrekking op de AVEBE-locatie aan de M. en 0. weg 11 te
Ter Apelkanaal. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit "het vellen van een houtopstand" ingevolge
artikel 2.2, eerste lid, sub g, Wabo.
Besluit
1.2
Gedeouteerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.2 en 2.18 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij
behorende bescheiden. De gevraagde omgevingsvergunning is twee jaar geldig vanaf het moment van het
onherroepelijk worden van deze vergunning. Onderdeel van het besluit vormen:
de aanvraag d.d. 16 juni 2011 met daarbij horende bipagen;
beoordelingsformulier "aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit vellen houtopstand",
kenmerk ZA 11-11935.
Rekening houdend met de wettelijk verplichte toetsen en adviezen word! deze vergunning verleend, onder
de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.
Procedure
1.3
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).
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.
1.4

Verzonden op: 10 augustus 2011
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
aan Avebe U.A. 'Lax. mevrouw S.C. de Bies, Postbus 15, 9640 AA te Veendam;
aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlagtwedde, ta.v. de beer \N.H.
Boekelo, Postbus 14, 9550 AA te Sellingen.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

Gegevens aanvrager
2.1
Op 16 juni 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van AVEBE U.A. te Foxhol.
Omschrijving aangevraagde activiteit
2.2
De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het kappen van een boom ten
behoeve van de in de toekomst aan te leggen transportroute. 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 vellen van een houtopstand" ingevolge
artikel 2.2, eerste lid, sub g, Wabo.
Bevoegd gezag
2.3
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaaide in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bar) en de daarbij horende bijiage 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 die aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke
leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten
brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden
voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
Procedure (regulier)
2.4
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2
van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 29 juni 2011 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis
gegeven in het Ter Apeler Courant.
Adviezen
2.5
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in allikel 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:
Gemeente Vlagtwedde.
Naar aanleiding hiervan hebben wij de als bijlage bq dit besluit gevoegde advies ontvangen.

3.

OVERWEGINGEN

Overwegingen ten aanzien van het vellen of te doen vellen een houtopstand
3.1
Hiervoor wordt verwezen naar de als bijiage bij dit besluit gevoegde advies.
Overwegingen ten aanzien van adviezen en documenten
3.2
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 worden gevolgd.
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B000rdeling aanvraag onigevingsvergunning voor de activitoit vellon houtopstand
Kapaanvraag 1 elk
Gegevens aanvrager:
Naam:

Aveba U.A.

Adres:

Avebe-wes 1

Pleats:

9607 PT Veendam

Subzaak:

11936

Reden aanvraag:
Aan te leggen transportroute

Aanvraag formuller ingevuld
situateschets/fato
1 Waarde v/d boom (conditie):
De boom is vitaal
2 Plek yid boom:
Onderdeel groep bomen op groenzone fabrieksterrein
3 Mel( v/d boom t, o. v. de omgeving:
Onderdeel groep beeldbepalende bomen in groenzone naast de fabriek
4 Toekornstverwachting komende 10 jaar:
De groep bomen hebben goede groeirnogelijkheden
.-- -

e geren ndien ver en ng niet opweegt tegen:

1 Natuur- en milieuwaarden:
Ja
2 Landschappelijke waarden:
Ja
3 Cultuurhistorische waarden:
Waarschijnlijk restant erfbeplanting 9 esloopte waning
4 Waarden van stads- en dorpsschoon:
Nee
5 Waarden voor recreatie en leefbaarheid:
Nee
Kapvergunning verlenen. Is onderdeel groep bomen, vemijderen van een boom zal het
beeki niet doen veranderen, Geen herplant. Beeld veranderd fiat . Voldoende bomen
aanwezig

een vergunning indieri kap in strijd is met bestemmingsplan, Flora en Faunawet,
Habitatrichtlijn of andere regelgeving betreffende natuurbescherming.

-

-
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