OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan
Van der Wiel Holding BV
ten behoeve van de activiteit bouwen
(Locatie: Flensburgweg 9 in Groningen )

Groningen, 11 april 2011
Nr. 2011- 298336/MV

Inhoudsopgave
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
3.
3.1

Onderwerp
Besluit
Procedure
Ovenge bijgevoegde docurnenten
Ondertekening en verzending

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL
Bevoegd gezag
Procedure (regulier)
OVERWEGINGEN
Overwegingen ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk

VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCE GRONINGEN

Groningen, 11 april 2011
Nr. 2011- 298336
Verzonden: 12 aprii 2011
Beschikken hierbij op de aanvraag van Van der Wiel Holding bY om een omgevingsvergunning voor de
aaviteit bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreft de
definitieve bouwvergunning voor een in 1997 met een tijdelijke vergunning opgericht kantoorpand. De
inrichting is gelegen aan de Flensburgweg 9 te Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie
p, nr. 1335

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 21 december 2010 een aanvraag om een omgevingsvergunning
ontvangen van Van der Wiel Holding b y ., Flensburgweg 9 te Groningen De aanvraag heeft betrekking op de
activiteit(en) "het bouwen van een bouwwerk" ingevolge artikel 2.1, eerste lid, sub a .1-let betreft de
definitieve bouwvergunning voor een in 1997 met een tijdelijke vergunning opgericht kantoorpand. De
aanYraag is geregistreerd onder nummer 298337
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij
behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijge y oegde voorwaarden en/of voorschriften.
De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden: plaatsen kantoorunits
Rekening houdend met de wettelijk verplichte toetsen en adviezen wordt deze y ergunning verleend, onder
de bepaling dat de stukken en bijlagen waaronder de voorwaarden en Yoorschriften - deel uitmaken van de
vergunning.
1.3
Procedure
De besluity ormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 jo art. 3.10, derde
lid van de Wet aIgemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). Tevens is de
aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeride regeling omgevingsrecht (paragraaf
4.3).
1.4
Overige bijgevoegde documenten
De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning en worden meegezonden met het besluit:
de aanvraag om een omgevingsvergunning d.d. 21 december 2010, en bijbehorende stukken.
de aanvuliing(en) van de aanvraag d.d. 10 februari 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 proYincie Groningen.
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Verzonden op: 12 april 2011
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- «de gemeente Groningen

2.

OIVIGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsrnede op het bepaaide in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale
omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor
verantwoordelijk dat in ons besluit elle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke
leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en
brandvelligheld. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden
voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.2

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2
van de Wabo.
Op 21 december 2010 is de ontvangst van de aanvraag door de gemeente Groningen bevestigd en tevens
is overgedragen naar het bevoegd gezag de Provincie Groningen.
Geiet hierop hebben wij op 15 januari 2011 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in
het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website.
Op 14 januari 2011 heeft de Provinde Groningen schriftelijk verzocht de aanvraag aan te vullen.
Op grond van artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de wettelijke beslistermijn met ingang
van deze dag onderbroken.
Op 10 februari 2011 zijn de gevraagde aanvullingen ontvangen waarmee de wettelijke beslistermijn is
verlengd met 24 dagen.
Wij hebben van de mogelijkheid gebruikt gernaakt om de beslistermijn met maximaal 6 weken te verlengen.
Hiervan is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden van 12 maart 2011 en op de provinciale
website.

3.

OVERWEGINGEN

3.1

Overwegingen ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk

De activiteit bouwen is getoetst aan de van toepassing zijnde regelgeving zoals is opgenomen in het
bestemmingsplan Winschoterdiep / Euvelgunne, het Bouwbesluit en de Groninger Bouvvverordening.
Toetsing aan het bestemmingsplan '
Het bouwen is niet in strijd met het genoemde bestemmingsplan waarin de locatie de bestemming
bedrilventerrein heeft.
Toetsing aan redelijke eisen van welstand
Oak voldoet het bouwen aan de eisen zoals deze zijn opgenomen in de Welstandsnota.
Toetsing aan het Bouwbesluit en aan de gemeentelijke bouwverordening
De aanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde bepalingen uit het Bouwbesluit en de Groninger
Bouwverordening. Hieraan wordt voldean.
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VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN
INHOUDSOPGAVE
1 VOORSCHRIFTEN
2 VOORWAARDEN

6
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1

VOORSCHRIFTEN
Er zijn geen voorschriften.
2

VOORWAARDEN

De orngevingsvergunning wordt verleend ander de voigende voorwaarden:
2.1
Voorwaarden voor start van de bouw
- De start van de activiteiten op de bouwplaats dient tenminste 2 werkdagen voor die tijd schriftelijk te
warden gemeld aan de Frontoffice Milieuvergunningen van de Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP
Groningen, telefoonnummer 050-316 4760.
Oak dient er tenminste 2 werkdagen voor die tijd contact te worden opgenomen met de afdeling
Milieutoezicht via TAO-MTZ@provinciegroningen.n1
- Alle hieronder genoemde gegevens dienen rninimaal drie weken voor aanvang van de uitvoering van het
betreffende onderdeel van de bouw, kunt u digitaal indienen via het Omgevingsloket online of geprint in
drievoud bij de Provincie Groningen onder vermelding van het nummer 2011- 298336.
> Van een aantal constructieve onderdelen zijn nog geen uitgewerkte tekeningen en/of berekeningen in de
vergunning opgenomen. Voorafgaand aan het bouwen van daze constructieve onderdelen, dient hiervoor
goedkeuring te zijn verkregen van de Provincie Groningen. Hiertoe dienen nog de benodigde tekeningen en
berekeningen te warden ingediend.
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