OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

Lumaro Beheer B.V.
ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk
"plaatsen en gedeeltelijk verplaatsen van hekwerk"
(locatie: Kartonbaan 29, 9672 BP te Winschoten)

Groningen, 3 januari 2014
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 3 januari 2014
Verzonden: 6 januari 2014
Beschikken hierbij op de aanvraag van Lumaro Beheer B.V. om een omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo). Het project is te omschrijven als
plaatsen en gedeeltelijk verplaatsen van hekwerk. Een omschrijving van de activiteit is opgenomen in
de aanvraag om vergunning.
De aanvraag heeft betrekking op de locatie Kartonbaan 29 te Winschoten, kadastraal bekend
gerneente Winschoten, sectie I, nurnmers 700 en 702.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 11 november 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning
ontvangen van Lumaro Beheer B.V. Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteit:
- het bouwen van een bouwwerk ingevolge artikel 2.1, eerste lid, sub a, Wabo.
1.2

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:
1. aan Lumaro Beheer B.V., gelet op artikel 2.1 van de Wabo, de omgevingsvergunning te
verienen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
- (ver)bouwen van een bouwwerk;
3. dat aan de vergunning de bijgevoegde voorwaarden en/of voorschriften zijn verbonden;
4. dat de aanvraag met bijbehorende stukken deel uitmaakt van de vergunning tenzij daarvan
mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
1.3

Rechtsmiddelen

Binnen zes weken, na de dag van bekendmaking van dit besluit, kunt u bezwaar aantekenen.
Voor nadere informatie wordt u verwezen naar de bijsluiter.
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1.4

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Doze beslissing is namens gedeputeerde Staten genomen door de directeur van de Omgevingsdienst
Groningen.

G.J.J. Nieuwe Weme

Verzonden op: 6 januari 2014

De bijbehorende gewaarmerkte documenten worden meegezonden met het besluit.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Lurnaro Beheer B.V., Haven Zuidzijde 24, 9679 TD te Scheemda;
het college van burgemeeester en wethouders van de gemeente Oidambt, Postbus 175, 9670
AD te Winschoten.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het 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 leefomgeving, zoals ruimte,
milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder
dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de orngevingsvergunning verbonden voorschriften op
efkaar zijn afgestemd.
2.2

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regefing van de
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag am een
omgevingsvergunning moeten warden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De
regeling is uitgewerkt in de Ministeri6le regeling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op volledigheid. Wij
zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook volledig en in
behandeling genomen.
2.3

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 11 november 2013.
De ontvangst van de aanvraag is samen met het besluit gepubliceerd in het Dagblad van het
Noorden, editie Noord, van 11 januari 2014 en op de website van de provincie Groningen.
Het besluit is bekend gemaakt aan de aanvrager en de betrokken adviseurs.
2.4

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 verzonden aan de
gemeente Oidambt.
Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente op 12 november 2013 het advies ontvangen dat
er geen redenen zijn om de gevraagde vergunning te weigeren.

3.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning kan en moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a, Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een
toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
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Toetsing bestemmingsplan:
Bestemminosplan — "Bedriiventerreinen — Winschoten";
Het plan is niet in strijd met de regels van het bestemrningsplan.
Toelichting;
De aanvraag omvat het plaatsen van een hekwerk met schuifpoort. Het hekwerk dient ter afscheiding
van een bedrijfsperceel en is gepland op gronden met de bestemming "Bedrijventerein - 4.2".
Deze gronden zijn onder andere bestemd voor gebouwen ten behoeve van bedrijven behorende tot
en met categorie 4.2 van de in bijlage 1 opgenomen Lijst van Bedrijfsactiviteiten met de daarbij
behorende wegen en paden en bouwwerken geen gebouw zijnde.
Het hekwerk heeft een hoogte van 2 meter en is toegestaan conform de voorschriften van dit
bestemmingsplan.
Aanhouden beslissing,:
Artikel 3.3 lid 1 "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht";
Er is geen grond am de vergunning te weigeren, maar voor het gebied waarin de activiteit zal worden
verricht is vóór de dag van ontvangst van de aanvraag een bestemmingsplan na vaststelling
bekendgemaakt. Artikel 3.3 lid 1 onder e Wabo bepaalt dat de aanvraag daarom wordt aangehouden.
Echter, omdat de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, kunnen wij
conform artikel 3.3 lid 3 Wabo, de vergunning toch verlenen (doorbreken van de aanhouding). Van
daze mogelijkheid maken wij gebruik.
Doorbreken van de aanhouding;
Artikel 3.3 lid 3 — 'Wet algemene bepalingen omgevingsrecht";
In afwijking van het eerste lid, eerste volzin, kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning
verlenen indien, indien de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.
Archeologie:
De gronden waarop het perceel is gelegen zijn op de "Beleidskaart archeologie gemeente Oldambt"
aangeduid als "Lage verwachting".
Hoofdstuk 5 van de "Erfgoedverordening"van de gemeente Oldambt zegt hierover;
Artikel 16 lnstandhoudingsbepaling;
1. het is verboden om zonder vergunning of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde
voorschriften de bodem dieper dan 40 cm onder de oppervlakte te verstoren.
2. het verbod in lid 1 is niet van toepassing indien;
a. het een verstoring betreft van een gemeentelijk archeologisch monument of archeologisch
verwachtingsgebied als aangegeven op de gemeentelijke archeologische beleidskaart en
waarbij die verstoring plaatsvindt:
• In een gebied met lage archeologische verwachtingswaarde;
Er geldt geen verdere onderzoeksplicht
Toetsing aan redelijke eisen van weistand:
De gemeenteraad van de gemeente Oldambt heeft in haar vergadering van 21 maart 2013 de
'Weistandsnota Gemeente Oldambt" vastgesteld. De nota is op 4 april 2013 in werking getreden.
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Door Welstands- en Monumentenzorg Groningen pakhuis Libau is op 14 augustus 2013 aangegeven
dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Toetsing aan het Bouwbesluit:
Getoetst is aan de volgende gebruiksfunctie(s):
- "Overige gebruiksfunctie";
- Advies brandweer: Akkoord d.d. 12 november 2013.
Het is aannemelijk dat het plan niet in stijd is met de eisen van het bouwbesluit.
Toetsing aan de gemeentehyke bouwverorclening:
Het is aannemelijk dat het plan niet in strijd is met de eisen van de bouwverordening.
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten
aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. rn dit besluit zijn
de voor deze activiteit relevante voorwaarden en/of voorschriften opgenomen.

4.

VOORSCHRIFTEN

1. De aanvang van de werkzaamheden meet 5 dagen van tevoren schriftelijk worden medegedeeld
aan het bevoegd gezag. Van vermeld team krijgt u nader bericht over zaken als bijvoorbeeld (en
mits van toepassing) het uitzetten, de peilhoogte, goedkeuring wapening en het indienen van
nadere bescheiden;
2.

Van aanvang en voltooiing van de werkzaamheden dient ten minste twee werkdagen voor die tijd
melding te warden gedaan bij de Omgevingsdienst Groningen via Werkvoorraad-T-H@od-

oroninden.n1;

3.

De eventueel bij de bouwwerkzaamheden vrijkomende grond moet zoveel mogelijk op hetzelfde
terrein worden verwerkt (een gesloten grondbalans). Indien vrijkomende grand niet op hetzelfde
terrein wordt verwerkt maar wordt afgevoerd moet met de gemeente, waar de grond naar toe wordt
gebracht of verwerkt, warden overlegd of aanvullend onderzaek op grond van het Besluit
Bodemkwalitert noodzakelijk is. Indien meer dan 50 m 3 grand wordt afgevoerd en elders wordt
toegepast dan moet de opdrachtgever of de ontvanger van de grond, naast het melden aan de
gemeente waar de grond naar toe wordt gebracht of verwerkt, dit ook melden op
www.meldpuntbodemkwaliteit.n1;

4.

AIle bij de bouw voorkomende veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen.

pagina 7 van 7

