OMGEVINGSVERGUNNING WABO
verleend aan Nedmag industries
t.b.v. het bouwen van een loods bij Calmag voor de opslag van pallets
met gereed product
locatie Calmag aan de Billitonweg 1 te Veendam

Groningen, 27 januari 2011
Nr. 2011- 04511, MV
Zaaknummer : 303869
Procedure nr. 41161
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GEDEPUTEERDE S T A T E N DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 27 januari 2011
Zaaknr. 303869
Nr. 2011 - 04511, MV
Beschikken hierbij op de aanvraag van Nedmag Industries om een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel
2.1, lid 1, sub a Wabo, voor het bouwen van een opslagloods op een bestaand
bedrijfsterrein.
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 13 december 2010 een aanvraag om een
omgevingsvergunning ontvangen van Nedmag Industries. Het betreft het bouwen
van een opslagloods op een bestaand bedrijfsterrein van Calmag aan de
Billitonweg 1 te Veendam.

1.2

Besluit

De aanvraag heeft betrekking op de activiteit bouwen. Er is voldoende aannemelijk
gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen, die zijn genoemd die in
de artikelen 2.10 tot en met 2.20 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en de daarin genoemde artikelen van bijzondere wetten en
besluiten. Rekening houdend met de wettelijk verplichte toetsen en adviezen wordt
deze vergunning verleend, onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en
bijlagen (waaronder voorschriften) deel uitmaken van de vergunning.
Gedeputeerde Staten besluiten de omgevingsvergunning voor verbouwen van een
bestaande bedrijfspand te verlenen.

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". Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit
omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

1.4

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als
gewaarmerkt stuk bijgevoegd:
Situatietekening (overall plotplan basistekening), ontvangen 13 december 2010;
Tek.nr. 5000133 (gedeeltelijke terreintekening), d.d. 13.01.2011;
Bestektekening nr. 10531- 01, d.d. 09.12.2010.

1.5

Overwegingen

Ovenwegingen ten aanzien van activiteiten die zijn genoemd 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
Toetsing aan het bestemmingsplan Tradepark/ Lloyds;
Het bouwplan Is conform het bestemmingsplan.
Toetsing aan redelijke eisen van welstand;
Het bouwplan Is niet in strijd met redelijke eisen van welstand.
Toetsing aan het Bouwbesluit;
Het bouwplan is niet in strijd met het Bouwbesluit.
Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening;
Het bouwplan is niet In strijd met de gemeentelijke bouwverordening.
c. Overwegingen ten aanzien van het gebruiken van bouwwerken in strijd met het
voorbereidingsbesluit.
n.v.t.
Overige overwegingen ten aanzien van activiteiten en adviezen,
n.v.t.

1.6

Voorwaarden en voorschriften

A. Voorwaarden
Tenminste drie weken voor de start van de bouw, dienen tekeningen en
berekeningen van de constructie ingediend te worden bIJ het team Vergunningen
en Handhaving van de gemeente Veendam, alsmede bij de Afdeling Milieuvergunningen (t.a.v. dhr. C. Dijkstra) van de provincie Groningen, ter nadere
goedkeuring.
B. Voorschriften
Volgens het Gebruiksbesluit artikel 2.4.2 dient er een blusmiddel aanwezig te zijn
om een beginnende brand te kunnen blussen.

1.7

Ondertekening en verzending

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

^

/ Bloupof
Hoofd van de afdeling
Milieuvergunningen.

Verzonden op: 27 januari 2011.
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam, t.a.v. mevrouw
M. Waijer, Postbus 20004, 9640 PA Veendam;
Brandweer, Risicobeheersing, t.a.v. P. van Leeuwen, Nieuweweg 1, 9649
AA Muntendam.

