OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

PPG Industries Fiber Glass BV.
ten behoeve van het (doen) vellen van een houtopstand.

(Locatie: Energieweg 3 te Westerbroek)

Groningen, 21 oktober 2011
Zaaknummer: 350893
Procedure nr: 195935
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 21 oktober 2011
Procedure NT. 195935
Verzonden: 21 oktober 2011
Beschikken hierbij op de aanvraag van PPG Industries Fiber Glass BV. om een omgevingsvergunning op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) het (doen) vellen van een houtopstand;
"kappen van een esdoorn en een tulpenboom".
De inrichting is gelegen aan de Energieweg 3 te Westerbroek, kadastraal bekend gemeente Hoogezand,
sectie L, nr. 3448

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 15 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen van PPG Industries Fiber Glass B y. Het betreft het kappen van een esdoorn en een tulpenboom .
De aanvraag gaat over Energieweg 3, te Westerbroek. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit(en)"het
(doen) vellen van een houtopstand" ingevolge art. 2.2, eerste lid, Wabo.
1.2

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
de orngevingsvergunning 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 activitelten en werkzaamheden:
- het kappen van een esdoorn en een tulpenboom.
Rekening houdend met de wettelijk verplichte toetsen en adviezen wordt deze vergunning verleend, onder
de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen 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 Ministeridle 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.15 september 2011 en bijbehorende stukken.
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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.

H. Bloupot.

Verzonden op: 21 oktober 2011
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
PPG Industries Fiber Glass BV;
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeertte Hoogezand.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1

Gegevens aanvrager

Op 15 september 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van: PPG Industries
Fiber Glass BV. voor de Energieweg 3 te Westerbroek.
2.2

Omschrijving aangevraagde activiteit

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: kappen van een esdoorn en
een tulpenboom. 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 (doen) vellen van een houtopstand; "kappen van een esdoorn en een tulpenboom".
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 am 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
leefonigeving, 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.
Op15 september 2011 heeft PPG Industries Fiber Glass BV. am een omgevingsvergunning voor het kappen
van een een esdoorn en een tulpenboom verzocht.
De ontvangst van de aanvraag hebben wij op 29 september 2011 bevestigd.
Gelet hierop hebben wij op 1 oktober 2011 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het
Dagblad van het Noorden, editie Noord 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, editie Noord, van 29 oktober 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 advisering aan de desbetreffende gemeente en eventueie
avenge instanties/bedrijven gezonden.
Naar aanleiding hiervan hebben wij van de desbetreffende het advies ontvangen dat de
omgevingsvergunning voor het (doen) vellen van een houtopstand; "kappen van een esdoorn en een
tulpenboom". kan warden verleend onder de bijgevoegde voorschriften.
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3.

OVERWEGINGEN

3.1

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

In de week van 10 oktober '11 heeft de groenspeciaIist van de Gerneente Hoogezand-Sapperneer Anjo
Renkerna (hierna te noemen: `de gemeente') contact gezocht met de heer Meijer van PPG. Aan de hand
daarvan is de gemeente ter plaatse gaan kijken om welke bomen het gaat. De foto's van deze inspectie
hebben wij als bijlage bljgevoegd. Daarnaast vindt u een situering terug hoe de bomen staan ten opzichte
van de bebouwing. Alhoewel er twee lindebomen warden aangevraagd, blijkt het om een esdoorn en een
tuipenboom te gaan.
De gemeente adviseert orn de omgevingsvergunning voor de activiteit '(doen) vellen van een houtopstand' te
verlenen.
in principe zijn er geen belernmeringen om het kappen toe te staan. PPG (en voormalig Silenka) hebben
altijd veel zorg besteed aan de groene omgeving van het bedrijf. Voor een bedrijventerrein is dit
bovengemiddeld. In goed overleg met de heer Meijer is besloten om voor herplant te gaan. De herplantplicht
bestaat uit het in overleg met de gemeente terugplanten van twee Platanen (Platanus acerifolia). Dit dient
als voorwaarde te worden gesteld aan de vergunning.
3.2

Overwegingen ten aanzien van adviezen en documenten

De adviezen (advies 'vellen of doen vellen van een houtopstand') 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.

pagina 6 van 6

