OMGEVINGSVERGUNNING WABO
voor de activiteit bouwen
verleend aan het Waterschap Noorderzijlvest
Locatie: Grasdijkweg 2 in Garmerwolde

Groningen, 10 maart 2011
Nr. 2011 -11273
Procedure nr. 295461
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 10 maart 2011
Nr. 2011-11273
Beschikken hiierbij op de aanvraag van het Watersctiap Noorderzijlvest om een omgevingsvergunning op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het plaatsen van 4 masten.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 2 december 2010 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen
van het Waterschap Noorderzijlvest, Grasdijkweg 2 te Garmerwolde, gemeente Groningen. Het betreft het
plaatsen van 4 masten. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 295461.
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 het plaatsen van 4 masten 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" (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo). 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:
De aanvraag d.d. 2 december 2010, en bijbehorende stukken;
De aanvulling op de aanvraag d.d. 25 januari 2011.
1.5
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.

lupot.

pagina 4 van 5

1.6
Overwegingen
Overwegingen 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 'Buitengebied Ten Boer Herziening 2004'.
Het bouwplan is in overeenstemming met het bestemmingsplan.
Toetsing aan redelijke eisen van welstand
Het bouwplan kan aan redelijke eisen van welstand voldoen.
Toetsing aan het Bouwbesluit
Het bouwplan is getoetst aan de bouwregelgeving en niet in strijd met het Bouwbesluit.
Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening
Het bouwplan is niet in strijd met de gemeentelijke bouwverordening.
1.7
Voorwaarden en voorschriften
Er zijn geen voorwaarden en voorschriften.

Verzonden op: 10 maart 2011
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ten Boer, t.a.v mevrouw D.B. Abrahams, Postbus 7
9790 AA Ten Boer.
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