OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

Van der Wiel Holding B.V.
ten behoeve van de activiteit het milieuneutraal veranderen van de
inrichting en het bouwen van een bouwwerk
"uitbreiding kade Flensburgerweg"
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 5 december 2012
Nr. 412945
Verzonden: 5 december 2012
Beschikken hierbij op de aanvraag van Van der Wiel Holding B.V. am een omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) voor het milieuneutraal veranderen van de
inrichting en het bouwen van een tweetal bouwwerken. Het betreft de herbouw en uitbreiding van een
loskade, een verplaatsing van de opslag van spoorwegballast en de wijziging van de afvoer van zout
afvalwater binnen de bestaande inrichting gelegen aan de Flensburgweg 9 te Groningen.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 20 september 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen van Van der Wiel Holding B.V. (hierna Van der Wiel) Op 9 november 2012 hebben wij een
aanvulling op de aanvraag ontvangen. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 412945.
De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Flensburgweg 9 te Groningen, kadastraal
bekend gemeente Groningen, sectie P, nr. 1335 en 1336 (gedeeltelijk).
Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteiten:
een rnilieuneutrale verandering van de inrichting of de werking van de inrichting ingevolge artikel 2.1
eerste lid, ander e, sub 2 juncto artikel 3.10, derde lid, Wabo;
- het bouwen van een tweetal bouwwerken ingevolge artikel 2.1 eerste lid, sub a, Wabo.
1.2

-Projectomschrijving

De activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd zijn als volgt te omschrijven:
het veranderen van (het in werking hebben van) een inrichting, betreffende herbouw en uitbreiding
van een loskade, een wijziging van de op- en overslag van spoorwegballast op het zuidelijke
opslagterrein en een wijziging van de afvoer van zout afvalwater afkomstig van de opslag van
zeezand;
het bouwen van een tweetal bouwwerken, betreffende een herbouw en uitbreiding van een loskade
aan het Winschoterdiep en de plaatsing van een container voor opvang van zout afvalwater.
1.3

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:
1. aan Van der Wiel Holding B.V., gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de
daarbij behorende bescheiden.
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
het milieuneutraal veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting;
bouwen van een tweetal bouwwerken.
3. dat aan de vergunning de bijgevoegde voorwaarden en/of voorschriften zijn verbonden;
4. dat de gehele aanvraag voor de omgevingsvergunning deel uit van de vergunning, tenzij daarvan
mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
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5. dat de voorgenomen verandering:
a. niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge
de vergunning en de daaraan gebonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken;
b. niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7
van de Wet milieubeheer;
c. niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven vergunning is
verleend.
1.4

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genornen door het hoofd van de afd
Milleuvergunningen van de provincie Groningen.

Verzonden op: 5 december 2012
Een exam plaar van dit besluit is gezonden aan:
Van der Wiel Holding B.V., Postbus 508, 9200 AM Drachten;
het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen, p/a Postbus 742, 9700 AS Groningen;
het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1

Inleiding

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkornstig het bepaalde in paragraaf 3.2 juncto artikel 3.10,
derde lid van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is getoetst aan paragraaf 2.3
van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (hierna Bor) en de
Ministeriele regeling omgevingsrecht (hierna Mor).
2.2

Huidige vergunningsituatie

Bij besluit van 14 augustus 2007 hebben wij aan de firma Van der Wiel een revisievergunning ingevolge de
Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting bedoel bedoeld voor opslag van wegenbouwmaterialen,
het breken van puin en het reinigen van verontreinigde grond.
Voornoemde vergunning wordt op grand van artikel 1.2 lid 1 sub e van de overgangsrechtelijke bepalingen
van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Wabo.
Bil besluit van 5 juli 2007 heeft het waterschap Hunze en Aa's voor onderhavige inrichting een vergunning in
het kader van de voormalige Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) veneend voor de lazing van
proceswater en huishoudelijk afvalwater op het openbare riool. In verband met het van kracht warden van de
Waterwet (Wtw) per 26 december 2010, waarbij de Wvo is komen te vervallen, zijn wij bevoegd gezag voor
voornoemde indirecte lozing van afvalwater en dient deze lozing via de omgevingsvergunning te warden
gereguleerd.
Verder zijn in de periode 1 oktober 2010 tot heden 2 omgevingsvergunningen verleend voor een
milleuneutrale wijzigingen en een bouwkundige uitbreiding van de inrichting.
2.3

Bevoegd gezag

Gelet op de ander 1.2 opgenomen projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor
en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen
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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 leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en
aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brartdveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te
dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.4

Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten.
Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden
overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor,
met een nadere uitwerking in paragraaf 4.3 van de Mor, juncto hoofdstuk 2 voor de van bouwactiviteiten.
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om
aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben daarbij aangegeven dat de wettelijke proceduretermijn wordt
opgeschort met rnaximaal 4 weken. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 13 november 2012.
Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 4 weken. Wij ziln van oordeel dat de aanvraag alsmede de
latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de
activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.
2.5

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2
van de Wabo. Gelet hierop is de ontvangst van de aanvraag bevestigd op 27 september 2012.
Het besluit wordt aan de aanvrager en aan de betrokken adviseur bekend gemaakt.
Het besluit wordt samen met de aanvraag gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Noord van 7
december 2012 alsook op de website van de provincie Groningen.
2.6

Adviezen

In de Wabo en het Bor warden 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 verzonden aan de gemeente Groningen.
Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente Groningen het advies ontvangen dat de
omgevingsvergunning voor de aangevraagde bouwactiviteiten kan worden verleend onder de in dit besluit
opgenomen voorwaarden en voorschriften.
Het advies is op een zorgvuldige manier tot stand gekomen en geeft geen aanleiding tot twijfel over de
juistheid van de conclusies, zodat de adviezen kunnen worden gevolgd.

3.

.OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1

Het milieuneutraal veranderen van de inrichting

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, Wabo juncto. artikel 3.10, derde lid, Wabo.
De activiteiten binnen de inrichting zijn vergund door middel van de in paragraaf 2.2 genoemde
beschikkingen. De aangevraagde veranderingen passen binnen de gestelde normen van deze
vergunningen. De vergunningen zijn nog actueel.
De activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft:
Een wijziging van de op- en overslag van spoorwegballast op het zuidelijke opslagterrein. in de
vigerende omgevingsvergunning van 29 november 2011 is een maximale opslag van 35.000 ton
spoorwegballast op het zuidelijke deel van de inrichting vastgelegd. Vanwege de gewichtsbelasting
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van een dergelijke hoeveelheid spoorwegballast op de ondergrond, kan een grootschalige opslag
nabij de kade van het Winschoterdiep niet langer worden toegestaan. Om te voorkomen dat opnieuw
schade aan de damwand en de nieuw te realiseren loskade ontstaat, zal spoorwegballast elders op
het voornoemde terreindeel warden opgeslagen
De herbouw en uitbreiding van de loskade voor schepen aan het Winschoterdiep ter plaatse van het
zuidelijke terreindeel;
Een wijziging van de afvoer van zout afvalwater afkomstig van de opslag van zeezand.
3.1.1 Toetsing

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale
verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, Wabo.
Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze
aanvraag beoogde veranderingen van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:
niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
1.
vergunning(en) is toegestaan;
niet rner-plichtig is, en
2.
niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
3.
Ad 1. Uit de toetsing blijkt dat:
de voorgenomen veranderingen geen gevolgen hebben voor het risico op bodemverontreiniging;
de voorgenomen veranderingen geen emissies naar de lucht tot gevolg hebben;
de voorgenomen veranderingen geen gevolg voor de geluidbelasting van de inrichting hebben;
de voorgenomen veranderingen geen gevolgen hebben voor de overige milieu-aspecten.
Ad 2. De voorgenomen veranderingen zijn niet opgenomen in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit
milieu-effectrapportage 1999. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten
opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteiten zijn derhalve noch m.e.r.-plichtig
noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.
Ad 3. Het betreft een inrichting bedoeld voor de opslag van wegenbouwmaterialen, het breken van puin en
het reinigen va verontreinigde grond. Door de voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.
3.1.2 Afvalwater

Als gevolg van de opslag van zeezand komt binnen de inrichting afvalwater (percolaat en afstromend
hernelwater) met een hoog chloride-gehalte vrij. Geconstateerd is dat bij lozing van het afvalwater op het
openbare riool niet kan worden voldaan aan de vigerende lozingsnorrnen (zoals vastgelegd in de voormalige
Wvo-vergunning van 5 juli 2007).
De lazing van zout afvalwater op het riool is daarom stopgezet. Bij de opslag van zeezand vrijkomend
afvalwater wordt via een drain afgevoerd naar een opvangput van waar uit het afvalwater wordt
overgepompt in een opvangcontainer met een inhoud van 30.rn 3 . Bij aanvoer van zeezand per schip wordt
het verzamelde zoute afvalwater in het geloste schip overgebracht en afgevoerd.
3.1.3 Bodembescherming

Voor de opslag van spoorwegballast dienen zodanige bodembeschermende voorzieningen te zijn getroffen
dat, op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt voldaan aan een
verwaarloosbaar bodemrisico of een aanvaardbaar bodemrisico.
Zoals in de op 29 november 2011 verleende omgevingsvergunning is vastgelegd, is het gehele terrein waar
de spoorwegballast mag worden opgeslagen en bewerkt voorzien van een vloeistofkerende verharding
welke is voorzien van een grondwatermonitoringsysteem. Hiermee word!, conform voorschrift 5.2.1 van
vigerende omgevingsvergunning van 14 augustus 2007, voldaan aan een aanvaardbaar bodemrisico.
3.1.4

Geluid

Bij aanvraag y ear de omgevingsvergunning is met betrekking tot de op- en overslag en bewerking van
spoorweg ballast een akoestische onderbouwing gevoegd (notitie 6111225.NO2 d.d. 2 november 2011).
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Deze akoestische onderbouw is ook reeds betrokken bij de op 29 november 2011 verleende
omgevingsvergunning.
Op basis van voornoemde vergunning is opslag van spoorwegballast op het gehele zuidelijke terrein
toegestaan. De geluidbelasting is beoordeeld aan de hand van bén gekozen opslaglocatie voor
spoorwegballast. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de op- en overslag van spoorwegballast in de
representatieve bedrijfssituatie (RBS) niet zal Leiden tot een toename van de geluidbelasting vanwege de
inrichting.
Gezien het bovenstaande is de beoogde verplaatsing van de opslag van spoorwegballast niet van invloed op
de beoordeling van de akoestische situatie en de daaraan te verbinden conclusies. Er zal blijvend aan de,
aan de vigerende omgevingsvergunning van 14 augustus 2007, verbonden geluidsvoorschriften worden
voldaan.
Het aantal laad en los activiteiten per keer wijzigt niet.
3.1.5 Conclusie
Wij hebben vastgesteld dat:
1.
De voorgenornen veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan
volgens geldende orngevingsvergunningen en de daaraan gebonden beperkingen en voorschriften is
toegestaan.
2.
De voorgenomen veranderingen niet leiden tot de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm.
3.
De voorgenomen veranderingen niet leiden tot een andere inrichting dan waarvoor aan de inrichting
eerdere omgevingsvergunningen zijn verleend.
3.2

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

De activiteit bouwen betreft op de herbouw en uitbreiding van een loskade langs het Winschoterdiep ter
plaatse van het perceel Flensburgweg 9 te Groningen en de permanente opstelling binnen de inrichting van
een opvangcontainer voor zout afvalwater.
De voor deze activiteiten aangevraagde omgevingsvergunning moet warden geweigerd indien een activiteit
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, ander a, Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde
toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
7

3.2.1 -Toetsing aan het bestemmingsplan
Op basis van artikel 2.10 lid c van de Wabo is het bouwplan getoetst aan het bestemmingsplan
Winschoterdiep/Euvelgunne (vastgesteld februari 2008). Het bouwplan is niet in strijd met het
bestemrningsplan.
3.2.2 Toetsing aan redelijke eisen van welstand
Op basis van artikel 2.10 lid d van de Wabo is het bouwplan getoetst aan de gemeentelijke Welstandsnota
en in het bijzonder aan het beleid en de criteria zoals deze gelden voor gebied (Bedrijventerrein) waarin het
bouwplan is gelegen.
Aan de commissie van welstand, secretariaat Libau, is advies gevraagd met betrekking tot de
welstandsaspecten. In haar advies van 11 oktober 2012 heeft zij aangegeven dat er met betrekking tot
onderhavige bouwactiviteiten geen strijd is met de redeljjke eisen van welstand.
3.2.3 Toetsing aan het Bouwbesluit
Op basis van artikel 2.10 lid a van de Wabo is het bouwplan getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Uit de
beoordeling blijkt dat het bouwplan voldoet aan het gestelde in het Bouwbesluit.
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3.2.4 Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening
Op basis van artikel 2.10 lid b van de Wabo is de aanvraag getoetst aan de gemeentelijke bouwverordening.
Uit de beoordeling blijkt dat het bouwplan voldoet aan het gestelde in de bouwverordening.
3.2.5 Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een tweetal bouwwerken zijn er ten
aanzien van deze activiteiten geen redenen orn de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de
voor deze activitelten relevante voorwaarden en/of voorschriften opgenomen.
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VOORSCHR1FTEN EN VOORWAARDEN
1NHOUDSOPGAVE
1 HET VERANDEREN VAN (HET IN WERK1NG HEBBEN VAN) EEN 1NRICHTING
1.1
1.2

Van toepassing zijnde voorschriften revisievergunning
Opslaglocatie spoorwegballast

2 HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

10
10
10
10
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1

HET VERANDEREN VAN (HET IN WERKING HEBBEN VAN) EEN INRICHTING

1.1

Van toepassing zijnde voorschriften revisievergunning

1.1.1

De volgende voorschriften van de revisievergunning van 14 augustus 2007 zijn van toepassing op de
veranderingen binnen de inrichting waarvoor bij de onderhavige beschikking vergunning wordt
verleend en dienen als zodanig te warden nageleefd:
Algemeen:
voorschrift 1.1.1 tot en met 1.1.6;
Hoofdstuk 1
voorschrift 5.2.1;
Bodembescherming:
Hoofdstuk 5
voorschrift 6.1.1 tot en met 6.1.4 en 6.2.1.
Geluid en trillingen:
Hoofdstuk 6
1.2 Opslaglocatie spoorwegballast
1.2.1

Spoorwegballast dient te worden opgeslagen op het zuidelijke deel van het bedrijfsterrein. Opslag van
spoorwegballast in opslagvakken die zijn gelegen langs de kade van het Winschoterdiep is niet toegestaan.

2

HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

2.1

Van aanvang en voltooling van de werkzaamheden dient ten minste twee werkdagen voor die tijd schriftelijk
melding te worden gedaan bij de afdeling Milieutoezicht van de provincie Groningen via TAOMTZ@provinciegroningen.nl .
2.2

Alle hieronder genoemde gegevens dienen minimaal drie weken voor aanvang van de uitvoering van het
betreffende onderdeel van de bouw, in te worden ingediend bij de afdeling Milieutoezicht van de
provincie Groningen via TAO-MTZ@provinciegroningen.nl .
De constructie is alleen getoetst op hoofdlijnen. Voorafgaand aan het bouwen van constructieve
onderdelen, dient hiervoor goedkeuring te zijn verkregen van het bevoegd gezag. Hiertoe dienen de
benodigde tekeningen en berekeningen met uitwerking van deze constructieve onderdelen nog te
worden ingediend.
Voordat er met activiteiten op de bouwplaats wordt gestart dient er een door het bevoegd gezag
goedgekeurd bouwveiligheidsplan aanwezig te zijn. Hiertoe dient het in de bijlage van deze
beschikking gevoegde formulier "Bouwveiiigheidsplan" te worden ingevuld en ingediend.
2.3

Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden dient het bevoegd gezag, ten minste twee dagen voor
de aanvang, van de volgende werkzaamheden in kennis te warden gesteld van:
de aanvang van de heiwerkzaamheden;
het wegwerken van (staal) constructieonderdelen en riolering;
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Bouwveiligheidsplan
Doel:

Zorgen voor veiligheid van derden.
(de weg, de in de weg gelegen werken, de weggebruikers, de naburige
bouwwerken,open erven en terreinen en hun gebruikers)

Hoe en wanneer: Indienen in 2-voud, 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden bij
bouw- woningtoezicht, postbus 7081 9701 JB Groningen
Opmerking:

Het bouwveiligheidsplan is geen V&G plan.

Wettelijke eis:

Het bouwveiligheidsplan dient te zijn goedgekeurd voor de start van
de bouwwerkzaamheden en moet op de bouwplaats aanwezig zijn conform
art. 4.2 lid c van de Groninger Bouwverordening

1. Opdrachtgever
Naam
Adres
Postcode en Plaats
Telefoonnummer
Contactpersoon
2. Aannemer
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Faxnummer
Contactpersoon ter
plaatse
Telefoonnummer
3. Projectgegevens
Project
Locatie/straat/kavelnum
mer
Bouwaanvraagnummer
4. Bouwproces
Korte omschrijving van de bouwwijze met aandacht voor:
Hulpwerken zoals bijv.; damwanden, bemalingen, steiger-, stut- en stempelwerk;

Fundering: (bij heiwerkzaamheden; hoe wordt schade aan naburige bouwwerken
voorkomen?)

Vloeren:
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Wanden:

Oak:

5. Werkdata en tijden

Als toetsingsnorm voor de geluidsbelasting door bouw- en sloopwerkzaamheden op de gevels van
woningen, tijdens de gehele duur van de werkzaamheden, wordt een Leo van 60 dB(A) aanbevolen. Bij een
totale duur van de werkzaamheden korter dan een maand kan de toetsingsnorm van 65 dB(A) warden
gehanteerd.
Werkzaamheden zijn in principe toegestaan binnen de periode van 07.00-19.00 uur.
In principe tijdens de avond- en nachtperiode geen lawaaiige bouw- en sloopwerkzaamheden in de nabijheid
van woningen.
In bijzondere omstandigheden kunt u bij de afdeling bouw- en woningtoezicht een ontheffing aanvragen.
6. Materieel
Maakt u gebruik van een kraan?
NEE

JA

Indien ja, hoe waarborgt u de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte?

1.

Plaats van de kraan en de hijszones op tekening aangeven

7. Heiwerkzaamheden
Maakt u gebruik van een hei/boorstelling?
NEE

JA
Indien ja, staat de hei/boorstelling op draglineschotten?
JA

NEE

Indien er geen gebruik gemaakt wordt van draglineschotten dan dient er een grondmechanische berekening
te worden aangeleverd waaruit blijkt dat de ondergrond voldoende draagkracht bezit om de heistelling veilig
te gebruiken.
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8. Opslag materiaal/materieel
Gaat u rnateriaal/materieel in de openbare ruimte opslaan?
JA

NEE

Indien ja, hoe waarborgt u de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte?

N.B.: Wanneer u gebruik maakt van gemeentegrond dient u contact op te nemen met de dienst
Stadstoezicht, bereikbaar onder telefoonnr. 050-367 89 10.
N.B.: Bij verkeersbelastende maatregelen zoals bijvoorbeeld afzettingen en afsluitingen van wegen of
gedeelten van wegen dient u contact op te nemen met het Loket Beheer en Verkeer van de gemeente
Groningen, bereikbaar onder telefoonnr. 050-367 8111.
9. Overige maatregelen
Maatregelen ter voorkoming van mogelijk gevaar aan derden door bijvoorbeeld:
Vallende delen:

Lawaai/Trillingen:

Afval:

Anders, nl.

10. Tekening van de bouwpiaatsinrichting
Op deze tekening(en) moet worden aangegeven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

- de situering van het bouwwerk met het omliggende terrein c.q. bebouwing;
- de grenzen van het bouwterrein;
- de plaats van de bouwborden;
- de plaats en de kwaliteit van de afscheiding van het bouwterrein;
- de opstelplaats van het materiaal/materieel;
- de plaats van de laad- en loszones;
- de aan- en afvoerwegen;
- de plaats van de bouwketen;
- de opstelplaats van de kraan en de hijszones;
- de plaats van de afvalcontainers;
- de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen.

De schaal van bedoelde tekening(en) mag niet kleiner zijn dan 1:100, of 1:1000 wanneer details op een
schaal van 1:100 zijn bijgevoegd.
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