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1 Beschikking 

 

1.1 Aanvraag 

Gedeputeerde Staten van Groningen heeft op 29 oktober 2020 een aanvraag omgevingsvergunning als 

bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het plaatsen van een 

tijdelijke toilet- en schaftunit. De aanvraag is ingediend door BMD Advies Noord-Nederland B.V. te 

Leek namens ESD-SIC B.V. 

 

De aanvraag heeft betrekking op de locatie Kloosterlaan 11 te Farmsum. 

 

De volgende activiteit is aangevraagd: 

• het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het voorbereidingsbesluit.  

 

Het project bestaat uit het plaatsen van een tijdelijke toilet- en schaftunit voor een periode van 10 jaar. 

Deze unit is ten behoeve van bouw- en onderhoudswerkzaamheden van de komende jaren.  

 

1.2 Beslissing 

Gedeputeerde Staten van Groningen besluit:  

1. gelet op art. 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de 

aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden; 

2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: 

• het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het voorbereidingsbesluit (art. 2.1 

lid 1 onder c Wabo). 

3. dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:  

• Aanvraagformulier (publ), olonummer 5484665, d.d. 29-09-2020; 

• Toelichting op aanvraag; 

• Situatie, aanzichten en plattegronden, d.d. 18-06-2020. 

4. dat de vergunning wordt verleend voor een periode van 10 jaar. 

 

1.3 Inwerkingtreding 

Deze vergunning treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door 

toezending.  

 

1.4 Bezwaar 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten van Groningen binnen zes weken 

na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.  

 

Degene die bezwaar maakt kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 

voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen). 
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1.5 Ondertekening 

Gedeputeerde Staten van Groningen, 

namens dezen, 

 

 
Mevrouw N.D. Baars 

Directeur Omgevingsdienst Groningen 

 

 

1.6 Verzending 

Verzonden op: 23 november 2020 

 

Dit besluit is verzonden aan: 

• ESD-SIC B.V. te Farmsum; 

• BMD Advies Noord-Nederland B.V. te Leek. 
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2 Procedure 

 

2.1 Publicatie aanvraag 

Van de aanvraag is kennisgegeven door publicatie in "Het Dagblad van het Noorden" en op de 

provinciale website. 

 

2.2 Reguliere procedure en beslistermijn 

De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in 

paragraaf 3.2 Wabo. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dient op de aanvraag te worden 

beslist.  

 

2.3 Aanhouding van de aanvraag 

De aanvraag omgevingsvergunning wordt aangehouden omdat er sprake is van het bouwen van een 

bouwwerk en er geen grond is om de omgevingsvergunning te weigeren, maar voor de dag van 

ontvangst van de aanvraag voor het gebied waarin de activiteit zal worden verricht, 

• er een voorbereidingsbesluit in werking is getreden. 

 

Omdat de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, kunnen wij de 

aangevraagde vergunning op grond van artikel 3.3 lid 3 Wabo toch verlenen. Wij maken gebruik van 

deze mogelijkheid. 

 

2.4 Volledigheid 

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op 

volledigheid.  

 

De aanvraag bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project 

voor de fysieke leefomgeving. De aanvraag is volledig en is in behandeling genomen.  

 

2.5 Bevoegd gezag 

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 

en de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd om de 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. Verder moeten wij ervoor 

zorgen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.  

 

2.6 Publicatie besluit 

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door publicatie in "Het Dagblad van het Noorden" en op de 

provinciale website. 
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3 Inhoudelijke overwegingen 

 

3.1 Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met voorbereidingsbesluit 

 

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, 

kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een 

goede ruimtelijke ordening 

 

Toetsing aan het voorbereidingsbesluit 

Het bouwplan is gelegen in een gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit 'Oosterhorn 2019' geldt. Dit 

voorbereidingsbesluit is genomen als gevolg van de vernietiging van het bestemmingsplan 

'Oosterhorn'. Door de vernietiging van het bestemmingsplan ontbreekt een actueel ruimtelijk 

toetsingskader. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan is er een voorbereidingsbesluit 

genomen met voornemens om een nieuw ontwerp bestemmingsplan op te stellen.  

 

Volgens artikel 2 van het voorbereidingsbesluit 'Oosterhorn 2019' is het verboden het gebruik van de 

gronden en (bouw)werken van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan te wijzigen. Met het 

gebruik wordt hier ook het bouwen bedoeld. 

 

Op dit moment geldt er een voorontwerp bestemmingsplan 'Oosterhorn'. De gronden hebben de 

bestemming 'Bedrijventerrein - Industrie'. Volgens artikel 3 van het bestemmingsplan zijn deze 

gronden onder andere bestemd voor bedrijven die zijn genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten en 

overige reeds ter plaatse aanwezige bedrijven.  

De gronden hebben verder de gebiedsaanduidingen "Milieuzone -geluidzonebeheer" en zijn de 

gronden mede bestemd voor het veiligstellen van de totale beschikbare geluidsruimte binnen de 

geluidszone en het bevorderen van een efficiënt gebruik van de totale beschikbare geluidsruimte van 

het gezoneerd industrieterrein. Met het plaatsen van een toilet- en schaftunit treedt geen wijziging van 

de beschikbare geluidsruimte op. Hiermee wijzigt de geluidsruimte op enig geluidsbeoordelingspunt 

van het geluidsbudget voor de dag-, avond- en nachtperiode niet. Hierdoor voldoet het project aan de 

gebiedsaanduiding "geluidzone - gezoneerd industrieterrein". 

Het bouwplan is niet in strijd met de voorschriften van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan 

'Oosterhorn'. 

 

Afwijkingsmogelijkheid 

Het voorbereidingsbesluit biedt in artikel 3 een afwijkingsmogelijkheid als bedoeld in art. 2.12 lid 1 

sub a onder 1 Wabo. 

 

Motivering 

Het voorbereidingsbesluit biedt een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid om af te wijken van het 

bedoelde verbod in artikel 2 van het voorbereidingsbesluit wanneer het bouwplan in overeenstemming 

is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.  
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Conclusie 

Het bouwplan is niet in strijd met de voorschriften van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan 

'Oosterhorn' waardoor het college van burgemeester en wethouders heeft geadviseerd om middels een 

binnenplanse afwijking mee te willen werken aan de gevraagde activiteit.  

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd 

met het voorbereidingsbesluit zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 

 

 

 

 


