GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
ontwerp
Groningen, …….. 2010
Nr.
Verzonden:
Beschikken hierbij op de door de Herinrichtingcommissie voor de Herinrichting Haren ingediende
ontheffingsaanvraag.
Aanvraag ontheffing
Op 2 april 2010 hebben wij van de Grontmij Nederland B.V., namens de Herinrichtingcommissie voor
de Herinrichting Haren, een ontheffingsverzoek ontvangen, gedateerd 22 maart 2010.
Het verzoek houdt verband met uitvoering van inrichtingsmaatregelen in de Onner- en Oostpolder in
de gemeente Haren. Het ontheffingsverzoek heeft specifiek betrekking op de volgende activiteiten:
-

het hergraven/opschonen van waterlopen;
het ontwerpen van kaden;
het aanbrengen van werkpaden op kaden;
het aanbrengen van cementbetonverharding op werkpaden en kades;
het aanbrengen van dammen;
het aanbrengen van stuwen., duikers, inlaten en vispassages.

Voor de ophoging van de kades en verharding van het wegdek zal deels gebruik worden gemaakt van
bestaand puin, deels van nieuw puin. De gemeente Haren zal toetsen of het materiaal voldoet aan
eisen die het Besluit bodemkwaliteit eist. Dit geldt ook voor het slib dat vrijkomt bij het
hergraven/opschonen van waterlopen .
Ten behoeve van het aanbrengen van duikers en grondwerken zal de grondwaterstand worden
verlaagd met behulp van aanbrengen van damwanden en toepassing van bronbemaling.
Grondwaterstand zal maximaal op 0,2 meter vanaf bouwput worden verlaagd.
Voor de fundering van stuwen en duikers zal gebruik worden gemaakt van funderingspalen die tot
maximaal 6 a 7 meter in de grond zullen worden gebracht.
De aanvraag is gebaseerd op de bepalingen in artikel 6, lid F van paragraaf 2.2 en artikel 12, lid 1 f
van paragraaf 3.2, te vinden in Bijlage 6B van de provinciale omgevingsverordening provincie
Groningen (hierna te noemen: POV). Het betreft ontheffing van het verbod om de grond dieper te
roeren dan 3 meter onder het maaiveld, waarbij ingrepen worden verricht die de beschermde werking
van de slecht doorlatende bodemlagen kunnen aantasten.
Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
Wij stellen vast dat voor deze aanvraag de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
voorgeschreven procedure gevolgd dient te worden.
De aanvraag is ter advisering gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Haren en de NV Waterbedrijf Groningen.
Bovendien heeft de aanvraag gedurende zes weken, vanaf 16 juni tot en met 27 juli 2010 ter inzage
gelegen. In die periode zijn wel/geen zienswijzen bij ons ingediend.

Gronden van de beslissing
Middels het stellen van voorschriften kan voldoende tegemoet gekomen worden aan de belangen
welke de POV beoogt te dienen. Daarom bestaan tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing bij
ons geen bezwaren.
Beslissing
Gelet op de Milieuverordening provincie Groningen, de Wet milieubeheer en de Algemene wet
bestuursrecht hebben wij besloten:
I. Aan de Herinrichtingcommissie voor de Herinrichting Haren ontheffing te verlenen ingevolge
bepaling in paragraaf 2.2 artikel 6, en paragraaf 3.2 artikel 12 uit Bijlage 6 van de
Omgevingsverordening provincie Groningen, de uitvoering van inrichtingsmaatregelen in de Onneren Oostpolder in de gemeente Haren, onder de volgende voorschriften.
1. Houder van de ontheffing: Herinrichtingcommissie voor de Herinrichting Haren. Adres:
Secretariaat Landinrichtings Commissie Haren
T.a.v. A. Schuiling
Postbus 30027
9700 RM Groningen
2. Er mag alleen schone grond (gehalten van alle stoffen voldoen aan de achtergrondwaarden
het Besluit Bodemkwaliteit, AW 2000) gebruikt worden, indien er voor uitvoering van
inrichtingsmaatregelen grond moet worden toegepast. De gemeente Haren is verantwoordelijk
voor de toetsing hiervan en stuurt haar bevindingen door naar Gedeputeerde Staten. De
gebruiker dient op aanvraag een kopie van de resultaten van de analyses te kunnen tonen
aan de provinciaal toezichthouder.
3. Er mogen alleen schone bouwstoffen (gehalten van alle stoffen voldoen aan de
achtergrondwaarden in het Besluit Bodemkwaliteit, AW 2000) gebruikt worden. De gemeente
Haren is verantwoordelijk voor de toetsing stuurt haar bevindingen door naar Gedeputeerde
Staten. De gebruiker dient op aanvraag een kopie van de resultaten van de analyses te
kunnen tonen aan de provinciaal toezichthouder.
4. Het vervoeren van schadelijke stoffen mag alleen gebeuren in afgesloten en vloeistofdichte
tanks of in een deugdelijke gesloten verpakking, mits deugdelijk geladen, afdoende
beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden en op zodanig wijze dat geen gevaar
voor verspreiding of verstuiving bestaat.
5. Tenminste een week voordat met de werkzaamheden zal worden begonnen moet de
ontheffinghouder dit schriftelijk of telefonisch melden bij de provincie Groningen, afdeling
Milieutoezicht, Postbus 610, 9700 AP Groningen, telefoon 050 - 3164323. Hierbij moet
worden aangegeven: De dag, waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen, met
vermelding van de fase van uitvoering.
6. De gebruiker dient op aanvraag een kopie van de resultaten van de analyses van de toe
passen grond te kunnen tonen aan de provinciaal toezichthouder.
*

7. Bij tijdelijke opslag van schadelijke stoffen, waaronder de categorie C2 van de "Lijst van
stoffen die schadelijk zijn voor de kwaliteit van het grondwater, behorende bij bijlage 6 onder
B", Milieuverordening provincie Groningen, moeten voorzieningen worden getroffen om
verontreiniging van bodem en grondwater (door uitloging) te voorkomen.

*

grond en grondstoffen waarvan de gehalten voor één of meer stoffen de normen van het besluit bodemkwaliteit
overschrijden

8. De houder van de ontheffing, of degene die namens hem het werk uitvoert, is gehouden te
doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om verontreiniging van de
bodem en het grondwater te voorkomen.
9. De houder van deze ontheffing dient degene die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten
verricht, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het gebied waar fysische
aantasting van de bodem dient te worden voorkomen en van de gestelde voorschriften.
10. Tenzij deze voorschriften anders bepalen, dienen de werkzaamheden, handelingen of
activiteiten te worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag behorende gegevens en
tekeningen.
11. Bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van werkzaamheden en activiteiten dienen
zodanige maatregelen worden getroffen dat verontreiniging van de grond en/of het grondwater
met oliën en/of andere schadelijke stoffen wordt voorkomen.
12. Indien tijdens de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van bodemvervuilende producten of
van aardolieproducten ten behoeve van het materieel, moet het op- en overslaan van deze
producten en het verversen hiervan zonder morsen boven een bodembeschermende
voorziening gebeuren.
13. Eventuele gemorste schadelijke stoffen (bijvoorbeeld tengevolge van een calamiteit) moeten
terstond worden verzameld in een vloeistofdichte verpakking en naar een hiertoe geschikte
verwerkingsinrichting worden gebracht.
14. Indien als gevolg van calamiteiten, onregelmatigheden of andere bijzondere omstandigheden
niet aan het gestelde in de voorschriften kan worden voldaan of redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat daaraan niet voldaan kan worden, dient het bevoegd gezag daarvan
terstond in kennis gesteld te worden. Door of namens het bevoegd gezag gegeven
aanwijzingen dienen stipt gevolgd te worden.
15. Het is verboden afvalstoffen te storten, te lozen, te begraven of te verbranden.
16. Vloeibare afvalstoffen moeten in deugdelijk goed gesloten vaatwerk zijn opgeslagen in een
vloeistofdichte bak, die de inhoud van de vloeibare afvalstoffen kan bevatten.
17. Schadelijke stoffen, of met schadelijke stoffen verontreinigd water of ballastmateriaal,
mogen/mag niet in de bodem worden gebracht of daarin terecht kunnen komen.
18. Bij eventuele plaatsing van een bouwkeet t.b.v. de uitvoeringswerk dient:
a. het afvalwater van de bouwkeet op de riolering te worden geloosd;
b. de verwarming van de bouwkeet te geschieden met gasgestookte of elektrische
verwarmingsapparatuur.
19. Het te gebruiken materieel (graaf-, transport-, boor-, etc.) dient zodanig te zijn uitgerust en te
worden gebruikt dat verontreiniging van de grond en/of het grondwater met schadelijke stoffen
niet kan optreden.
20. Bij het beëindigen van de werkzaamheden dient een bouwkeet met toebehoren en de voor de
uitvoering van de werkzaamheden benodigde en de tengevolge van de uitvoering van de
werkzaamheden ontstane schadelijke stoffen op een milieuhygiënische verantwoorde wijze te
worden verwijderd.
21. Mechanische ingrepen dienen te voldoen aan de volgende eisen:
tijdens de mechanische ingreep mag geen verontreiniging van de grond en/of het
grondwater plaatsvinden;
de mate van doorlaatbaarheid van de weerstand biedende lagen mag na de ingreep niet
groter zijn dan daarvoor;
er dienen zodanige voorzieningen getroffen te worden dat tijdens het gebruik van een
boorgat geen verontreinigende stoffen via dit boorgat in de bodem kunnen komen;

bij het beëindigen van een boring dient het ontstane boorgat volledig afsluitend te worden
opgevuld.
II Te bepalen dat een exemplaar van dit besluit zal worden gezonden aan:
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren, Postbus 21, 9750 AA Haren;
- N.V. Waterbedrijf Groningen, Postbus 24, 9700 AA Groningen.
Groningen, [datum],
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, secretaris.

