OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

Wedeka bedrijven
ten behoeve van de activiteit kappen
"Vellen 105 populieren"

(locatie: Krulweg Foxhol)

Groningen, 26 april 2013
Zaaknummer: 458280
Procedure nr. 688561
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 26 april 2013
Procedurenr. 688561
Verzonden: 26 april 2013
Beschikken hierbij op de aanvraag van Wedeka bedrijven om een omgevingsvergunning op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo). Het project is te
omschrijven als het vellen of te doen vellen van een houtopstand. Een omschrijving van de
activiteit is opgenomen in de aanvraag om vergunning.
Het betreft het vellen van een houtopstand te Hoogezand Sappemeer, kadastraal bekend
gemeente Hoogezand Sappemeer, sectie B, nr. 4307.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 8 januari 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning
ontvangen van Wedeka bedrijven, geregistreerd oncler nummer 688561. De aanvraag heeft
betrekking op de Krulweg te Foxhol. Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende
activiteit(en):
- het vellen of te doen vellen van een houtopstand (artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo).
1.2

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:
1. aan Wedeka bedrijven, gelet op artikel 2.2 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:
- vellen of te doen vellen van een houtopstand;
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 warden 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,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de Afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.

B.H.C. van Dam

Verzonden op: 26 april 2013

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
• Wedeka bedrijven, t.a.v. de heer H. Meinders, Electronicaweg 29 9503 GS
Stadskanaal;
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogezand-Sappemeer, t.a.v. de heer
F. Drenth Postbus 75 9600 AB Hoogezand
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1

Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor 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 omgevingsvergunning
verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.2

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 orn een
omgevingsvergunning moeten warden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen.
De regeling is uitgewerkt in de Ministeri6le regeling omgevingsrecht (Mar).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op
ontvankelijkheid. Wij zijn van cordeel 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 ontvankelijk 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 15
januari 2013. Voorts is op 19 januari 2013 conform artikel 3.8 Wabo, van de aanvraag kennis
gegeven in het Dagblad van het Noorden, editie Oost, alsmede op de website van de provincie
Groningen.
Wij hebben van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om de beslistermijn met maximaal 6 weken
te verlengen. Hiervan is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden, editie Oost van
9 maart 2013, alsmede op de website van de provincie Groningen.
Daarna is de beslistermijn, met instemming van de aanvrager, met twee weken opgeschort
( art. 4:15 lid 2 onder a Algemene wet bestuursrecht).
Het besluit is bekend gemaakt aan de aanvrager en de betrokken adviseurs. Tevens is het
besluit gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Oast, van 30 maart 2013 en op de
website van de provincle Groningen.
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 Hoogezand-Sappemeer.
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3.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1

Vellen of te doen vellen van een houtopstand

Wij hebben op 16 februari 2013 aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer gevraagd om ons te
adviseren over deze aanvraag. Op 3 april 2013 hebben wij een advies ontvangen. Dit advies bleek
niet deugdelijk te zijn. Nadat wij de gemeente Hoogezand-Sappemeer hierover hebben gemnformeerd
werd dit door haar erkend. Vervolgens hebben wij de gemeente om een nieuw advies gevraagd. Dit
advies hebben wij niet ontvangen.
Uit artikel 4.13 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gerneente HoogezandSappemeer volgt dat een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan warden
geweigerd op grond van:
a. de natuurwaarde van de houtopstand;
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
c. de waarde van de hautopstand voor stads- en dorpsschoon;
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand;
g. het voorkomen van de houtopstand op de lijst met monumentale en zeer waardevolle bomen.
De bomen komen niet voor op de lijst met monumentale en zeer waardevolle bomen. Ons is niet
gebleken dat de bomen een van de ander a t/m f genoemde waarden vertegenwoordigen. Dit leidt tot
de conclusie dat er geen reden is am de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

4.

VOORWAARDEN

Van aanvang en voltooiing 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
TAO-MTZ@provinciegroningen. ni .
In de broedperiode mogen bomen wear een nest in voorkomt niet worden gesnoeid of gekapt (Floraen faunawet). Deze periode loopt van 15 maart tot 15 juli. Voorafgaand aan kap,- of
snoeiwerkzaamheden moet bovendien gecontroleerd warden of er geen vleermuizen in een
boomholte aanwezig zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen kan onder voorwaarden warden
afgeweken, met een ontheffing of vrijsteiling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) of, in geval van beheer en schadebestrijding, van
Gedeputeerde Staten. De gemeente heeft geen bevoegdheid op grond van de flora- en faunawet.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.minInv.nl of www.hetInvloket.nl. U kunt ook bellen met het
LNV-loket: 0800 22 333 22 (gratis, iedere werkdag van 8.30 uur tot 16.30 uur).

Inwerkingtreding
Deze vergunning treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift.
Van de vergunning mag geen gebruik warden gernaakt voordat deze in werking is getreden.
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