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Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Zuidema

Holding Hoogeveen BV te Hoogeveen

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO VOOR

ZUIDEMA HOLDING HOOGEVEEN BV TE HOOGEVEEN

1. OMGEVINGSVERGUNNINGBESLUIT

1.1. Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 30 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ont-

vangen van Zuidema Holding Hoogeveen. Het betreft het plaatsen van keeruvanden. De aanvraag

gaat over het plaatsen van keenryanden aan het perceel Fokkerstraat, 7903 AT Hoogeveen kadastraal

bekend sectie B, nummer 5848, en het gebruik in strijd met het bestemmingsplan. De aanvraag is ge-

registreerd onder numm er 2011002854. Op 27 mei 2011 hebben we aanvullende gegevens ontvan-

gen. Deze zijn geregistreerd onder nummer 2011004496.

1.2. Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikelen 2.1 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen om-

gevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend onder de bepa-

ling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen (waaronder voorschriften) deel uitmaken van de ver-

gunning. De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:

- het plaatsen van keerwanden;

- het gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

1.3. Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet al-

gemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoor-

deeld voor het plaatsen van keeruanden aan artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo. Tevens is

de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

De omgevingsvergunning 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 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1, Gegevensaanvrager
Op 30 maart 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet al-

gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Zuidema Holding Hoogeveen BV te Hoogeveen.
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2.2. Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het uitvoeren van een

bouwwerk, geen gebouw zijnde en het gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

2.3. Huidige vergunningsituatie
Op 10 april 2008, kenmerk DO/2008004624 hebben wij aan Zuidema Holding Hoogeveen BV een

vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor het opslaan, be-

werken en verwerken van bouw- en sloopafval en puin en het opslaan en bewerken van groenafual,

baggerspecie, grond en hout, gelegen aan de Smirnoffstraat 14 en de Fokkerstraat (ongenummerd) te
Hoogeveen. Deze vergunning is verleend voor 10 jaar. Met invoering van de Wabo op 1 oktober 2010
is deze termijn veranderd in een termijn voor onbepaalde tijd.

Voorts hebben wij van de aanvrager de volgende melding ingevolge de Wm ontvangen

- acceptatie, opslag en overslag van zwerfafval,23 juli 2009, DO/2009009633.

2.4. Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omge-
vingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) 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 verbon-

den voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.5. Ontvankelijkheid
Artikel 2.Bvan de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsver-
eisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning

moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in pa-

ragraaf 4.2van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.

Omdat de aanvraag geen voldoende informatie bevatte voor een goede beoordeling van de gevolgen

van de activiteit op de fysieke leefomgeving hebben wij op 24 mei 2011 om aanvullende gegevens

verzocht, per brief met nummer 211MO12O11004332. Op 27 mei 2011 hebben we de gevraagde gege-

vens ontvangen, en geregistreerd onder nummer 2011004496-

2.6. Procedure (regulier)
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf

3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 13 april 201 1 conform artikel 3.8 van de Wabo van de

aanvraag kennis gegeven in de Hoogeveensche Courant.

3. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

3.1. Beoordelingbestemmingsplan
Bestemmingsplan: Noord B
Raadsbesluit 15 juli 1982; Goedkeuring GS I 1 juli 1983.

Bestemming: lndustriële bedrijven

Het besluit is gebaseerd op artíkel 2.1 en 2.10 van de Wabo. De aanvraag om een omgevingsvergun-

ning is strijdig met de voorschriften van het geldend bestemmingsplan "Noord 8". De voorschriften ge-

ven aan dat bebouwing waaronder bouwwerken op minimaal B meter van de perceelgrens dienen te
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staan (artikel 10, eerste lid, sub e). De afstand van de keerwand tot de perceelgrens bedraagt echter 1

meter.

Op grond van artikel 2.12, eersle lid, sub a, onder 2 van de Wabo en artikel 4, derde lid van Bijlage 2
van het besluit omgevingsrecht (Bor)wordt medewerking middels ontheffing verleend, omdat de acti-
viteit voldoet aan de criteria om ontheffing te verlenen.

Stedenbouwkundig is de keenruand aanvaardbaar gezien de ondergeschiktheid en omdat het bouw-

werk voorziet in een goede inpassing in de omgeving.

3.2. Welstand
Aanvraag is op 17 mei 2011 ter advisering aan de welstandscommissie voorgelegd. Er is een positief

advies afgegeven.

3.3. Bouwkosten
Uitgaande van een bouwsom van € 20.000,-- voor het plaatsen van keerwanden, is er geen noodzaak

tot een herberekening van de bouwsom.

3.4. Gonclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van een werk of werkzaamheid, zoals

neergelegd in het bestemmingsplan verlenen wij toestemming voor het gebruik in strijd met het be-

stemmingsplan.

4. BEKENDMAKING BESLUIT

4.1. Adviezen
Naar aanleiding van de aanvraag hebben wíj geen adviezen ontvangen

4.2. Bekendmaking besluit
Om te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Wabo wordt een kennisgeving over dit besluit geplaatst in de

Hoogeveense Courant.

4.3. Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken een schriftelijk en gemotiveerd bez¡'taar-

schrift indienen bijgedeputeerde staten van Drenthe, postbus 1229400 AC Assen. De bezr¡¿aartermijn

begint op de dag na de datum van bekendmaking van het betreffende besluit.

Een bezwaarschrift moet in elk geval bevatten:
- de naam en het adres van de indiener
- dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht inclusief datum en nummer

van het genomen besluit
- de gronden (redenen) van het bezt¡taar

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen, of als het bezwaarschrift niet binnen de gestelde

termijn is ingediend, kan het bez¡taar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dít betekend dat het be-

stuursorgaan niet inhoudelijk op uw argumenten in hoeft te gaan.

Een onafhankelijke commissie zal uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt

na het horen een advies uít aan het college van GS. het college beslist op uw bezwaarschrift.
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Gedeputeerde staten van Drenthe;

gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen;

il
ilt.

de door Zuidema Holding Hoogeveen BV gevraagde bouwvergunning voor het plaatsen van
keerwanden en gebruik in strijd met het bestemmingsplan te verlenen;

deze vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd;

aan deze vergunning geen voorschriften te verbinden.

l,¡

drs. R.H.H. Koch,

manager Management Ondersteuning

Origineel van dit besluit zenden aan:
- Zuidema Holding Hoogeveen BV, t.a.v. de heer H.J. Dussellee, Postbus 492,

7900 AL Hoogeveen

en een afschrift te zenden aan:
- de burgemeesteren wethouders van Hoogeveen, Postbus20000,7900 PA Hoogeveen


