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Geachte heer A. van der Cozijne,
U heeft op 18 december 2018 op grond van de Wabo een aanvraag om een
omgevingsvergunning ingediend voor de activiteiten veranderen van de
inrichting of mijnbouwwerk’ ‘bouwen van een bouwwerk’ ‘afwijken
bestemmingsplan’, en ‘het uitvoeren van werken of werkzaamheden’. De
aanvraag betreft de inrichting Aardgasbuffer Zuidwending, te Veendam, gelegen
in de gemeente Veendam. De aanvraag is in het Omgevingsloket Online
geregistreerd onder nummer 3373679.

Ons kenmerk
DGETM-EO / 18061775
Uw kenmerk
3373679
--

Bijlagen 2

Ik doe u hierbij een exemplaar van het besluit toekomen.
Ontwerpbesluit
Op het ontwerpbesluit dat van 13 februari 2018 t/m 27 maart 2018 ter inzage lag
bij de gemeente Veendam is geen zienswijze ingediend. Hiermee is de
beslistermijn van de aanvraag ingekort tot vier weken na de ter inzage legging
van het ontwerpbesluit.
Publicatie
De kennisgeving betreffende het besluit zal op 10 april 2018 worden gepubliceerd
in de Staatscourant en in het blad “De Veendammer”.
Voor informatie ten aanzien van de ter inzage legging en de mogelijkheid tot het
instellen van beroep verwijs ik naar de tekst van de kennisgeving (zie bijlage).
Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen (tel. 06 11 18 78 88, e
mail omgevingsvergunning@minez.nl).
Met vriendelijke groet,

mr. K.F. Peperkoorn
Directie Energie en Omgeving
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Omgevingsvergunning voor de inrichting Aardgasbuffer Zuidwending

1. Onderwerp aanvraag

Op 18 december 2018 heeft N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft de inrichting Aardgasbuffer
Zuidwending, gelegen in de gemeente Veendam, op de percelen kadastraal
ingedeeld, gemeente Veendam, sectie P, nummers 455, 457, 461, 463, 1177,
1085, 1086, 1087, 1088, 1198 en 1201. De aanvraag is in het Omgevingsloket
Online geregistreerd onder nummer 3373679.
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De aanvraag betreft het (deels buiten de bestaande inrichting) aanleggen van
zonnepanelen met een oppervlak van circa 17.000 m2 met een totaal vermogen
van circa 2,4 MW.
De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten:
A. Het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van
een inrichting of mijnbouwwerk
Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2 ° en sub 3 ° , van de Wabo is een
omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking
en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.
B. Bouwen van een bouwwerk
Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo is een omgevingsvergunning
vereist voor het bouwen van een bouwwerk.
C. Planologisch strijdig gebruik
Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo is een omgevingsvergunning
vereist voor een activiteit voor zover er strijd is met het bestemmingsplan of een
beheersverordening en slechts een omgevingsvergunning kan worden verleend
met toepassing van artikelen 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 ° , van de Wabo.
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D. Uitvoeren van een werk of werkzaamheden
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Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo is een omgevingsvergunning
vereist voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan,
beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald.
Op de activiteiten is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van
toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3.10 van
de
Wabo).
-

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht (hierna:
Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag.
2. Verklaring van geen bedenkingen
Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst een algemene maatre
gel
van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een
omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangew
ezen
bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.
Dit geldt voor de volgende aangevraagde activiteit:
A.
Afwijken bestemmingsplan of beheerverordening
Volgens artikel 6.5, eerste lid, van het Bor is een verklaring van geen
bedenkingen vereist van de gemeenteraad van de gemeente waar het project
geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd als de aanvraag betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo
waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3°, van de Wabo,
wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening.
Op grond van artikel 6.5, lid 3, Besluit omgevingsrecht (Bor) kan de
gemeenteraad echter categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van
geen bedenkingen niet is vereist. In dit kader heeft de gemeenteraad van de
gemeente Veendam bij openbare vergadering van 30 september 2013 vastge
steld
dat geen verklaring van geen bedenkingen nodig is voor aanvragen om
omgevingsvergunning die met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub
3°,
van de Wabo kunnen worden verleend, tenzij het gaat om:
het overschrijden van agrarische bouwvlakken; of
uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven.
-

-

De ingediende aanvraag heeft geen betrekking op een van de genoemde
uitzonderingsgevallen. Hierdoor is ingevolge het besluit van de gemeenteraad
van
de gemeente Veendam van 30 september 2013 geen verklaring van geen
bedenkingen vereist voor het afwijken van het vigerende bestemmingsplan.
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3. Geraadpieegde organisaties
•
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Veendam;
•
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen;
•
Waterkwaliteitsbeheerder: Waterschap Hunze en Aa’s;
•
De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen).
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DGETM-EO / 18059792

4. Adviezen
•
Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente is
facultatief advies uitgebracht ten aanzien van de onderdelen ‘bouwen van
een bouwwerk’, ‘planologisch strijdig gebruik’ en ‘het uitvoeren van werk
of werkzaamheden’ van de aanvraag en de aan het besluit te verbinden
voorschriften;
•
Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Veendam is regulier advies uitgebracht ten aanzien van de activiteit
‘veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van
een inrichting of mijnbouwwerk’;
•
Door de provincie Groningen is geen advies uitgebracht;
•
Door het waterschap Hunze en Aa’s is advies uitgebracht ten aanzien van
de voorgenomen activiteiten;
•
Door de Inspecteur-generaal der Mijnen is advies uitgebracht ten aanzien
van de aanvraag en de aan het (ontwerp)besluit te verbinden
voorschriften.
5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen en zienswijzen
•
Het advies van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Veendam is volledig in dit besluit verwerkt. De gemeente
adviseert positief op de aanvraag.
•
Het advies van het waterschap Hunze en Aa’s is volledig in dit besluit
verwerkt. Het waterschap verwacht geen negatieve effecten als gevolg
van het aanbrengen van de zonnepanelen. Het waterschap adviseert
positief op de aanvraag.
•
Het advies van de Inspecteur-generaal der Mijnen is volledig in dit besluit
verwerkt;
6. Procedure (ontwerp)besiuit
De publicatiedatum van de kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbeslu
it in
de Staatscourant en in het lokale blad “De Veendammer” was 13 februari
2018.
De ter inzage legging van dit ontwerpbesluit op secretarie van de gemeente
Veendam heeft plaatsgevonden van 13 februari 2018 tot en met 27 maart
2018.
Er zijn geen adviezen of zienswijzen op het ontwerpbesluit ontvangen.
7. Overwegingen m.b.t. het besluit
De aanvraag is beoordeeld aan de voor de activiteiten relevante artikelen
van de
Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling
o mgevi ngsrecht.
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A. Het veranderen of veranderen van de werking en in werking hebben van een
inrichting / mijnbouwwerk
De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo,
getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.
De voorgenomen verandering betreft alleen het gedeeltelijk vergroten van de
bestaande inrichting en leidt daarmee niet tot een andere inrichting of tot andere
of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de inrichting volgens de
vigerende vergunning mag veroorzaken.
Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit
kan worden verleend.
B. Bouwen van een bouwwerk
De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1,
onderdelen a en b, van de Wabo, getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en de
bouwverordening van de gemeente Veendam. Het is aannemelijk gemaakt dat het
bouwplan voldoet aan de gestelde eisen.
Voor de activiteiten bouwen heeft aanvrager conform artikel 2.7 lid 1, onder a en
b van de Regeling omgevingsrecht (Mor) verzocht tot latere aanlevering van de:
a. gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en
belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand
van alle constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk
als geheel;
b. gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten
behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties.
In de vergunningsvoorschriften van dit besluit is als voorwaarde gesteld dat
aanvrager bovengenoemde gegevens en bescheiden uiterlijk binnen een termijn
van vier weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden ter goedkeuring
bij de toezichthouder indient. de betreffende werkzaamheden kunnen pas
beginnen nadat de constructieve adviseur van de minister de aanvullende en/of
gewijzigde gegevens positief heeft beoordeeld.
De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1,
onderdeel c, van de Wabo, getoetst aan het geldende bestemmingsplan
‘Buitengebied Veendam’, vastgesteld door de gemeenteraad van Veendam op 24
oktober 2016. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. De strijdigheid
kan worden opgeheven door middel van een omgevingsvergunning voor het
afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid,
onder a, sub 30, van de Wabo. Zie hiervoor onderdeel B. Planologisch strijdig
gebruik.
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De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1,
onderdeel d, van de Wabo getoetst aan redelijke eisen van welstand. Het
bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.
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Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit
kan worden verleend.
C. Planologisch strijdig gebruik
De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.12, eerste lid,
onderdeel a, sub 3° van de Wabo, getoetst op de vraag of de activiteit in strijd is
met een goede ruimtelijke ordening.
De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1,
onderdeel c, van de Wabo, getoetst aan de Omgevingsverordening Groningen
2016 (hierna “Omgevingsverordening”).
In artikel 2.42.1 lid 1 van de Omgevingsverordening is bepaald dat een
bestemmingsplan niet mag voorzien in de plaatsing van zonneparken.
Zonneparken zijn daarbij gedefinieerd als een ruimtelijk samenhangende,
grondgebonden of drijvende installatie voor het opwekken van zonne-energie,
groter dan 200 m
. Omdat het zonnepark Zuidwending groter wordt dan 200 m
2
2 is
deze bepaling van toepassing op dit zonnepark.
In lid 2 van artikel 2.42.1 van de Omgevingsverordening is bepaald dat bij
omgevingsvergunning een zonnepark kan worden toegelaten voor een periode van
maximaal 30 jaar. Voor zonneparken aangrenzend aan een bouwvlak in het
buitengebied gelden hierbij als voorwaarden dat:
a. het zonnepark zich ruimtelijk manifesteert als een hecht geheel met het
bouwviak en daar qua maatvoering ondergeschikt aan is; en
b. de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een bij de
provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en
landschapsarchitectuur.
Het Zonnepark Zuidwending voldoet aan deze voorwaarden. De bestemming van
de locatie Zuidwending blijft energieopslag en transport. Het zonnepark is hieraan
ondergeschikt en levert een bijdrage aan het verduurzamen van de
bedrijfsvoering. De zonnepanelen worden aan de randen van het bouwbiok
geplaatst. Bij de inpassing van de zonnepanelen is de zichtbaarheid vanuit de
omgeving zoveel mogelijk beperkt.
In lid 3 van artikel 2.42.1 van de Omgevingsverordening is bepaald dat aan de
omvang, situering, en inrichting van het zonnepark een inrichtingsplan ten
grondslag moet liggen. Een inrichtingsplan maakt onderdeel uit van de
vergunningaanvraag. Dit i nrichtingsplan is conform de maatwerkmethode
uitgewerkt (zie paragraaf 3.2.1 van de Ruimtelijke onderbouwing zonnepark
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Zuidwending). Deze maatwerkmethode is in samenwerking met de provincie
Groningen doorlopen en is door de provincie akkoord bevonden.
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De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1,
onderdeel c, van de Wabo, getoetst aan het geldende bestemmingsplan
‘Buitengebied Veendam’. Voor de betreffende percelen gelden de volgende
bestemmingen:
Bedrijventerrein.
Agrarisch;
Waarde-Archeologie 3 (dubbelbestemming);
leiding—Leidingstrook (dubbelbestemming);
Leiding Gas (dubbelbestemming);
Daarnaast geldt de gebiedsaanduiding veiligheidszone —Bevi.
-

-

-

-

-

—

‘Bedrijventerrein’
De voor ‘Bedrijventerrein’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een gasbufferinrichting, tevens zijnde een Wgh-inrichting;
b. de winning en behandeling van delfstoffen;
c. onderzoek naar de mogelijkheid van opslag van aardgas in de diepe
ondergrond;
met de daarbij behorende:
d. gebouwen en overkappingen
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
Een deel van de door de zonnepanelen opgewekte energie zal in de toekomst
gebruikt gaan worden om ervaring op te doen met de omzetting van groene
elektriciteit in groene waterstof. Een ander deel zal worden gebruikt als duurzame
elektriciteit voor de aardgasbuffer Zuidwending. Het voorgenomen gebruik past
binnen de bestemming.
In het ontwerp kunnen drie verschillende locaties voor het inpassen van de
zonnepanelen worden onderscheiden: de aarden wallen, de entreezone en de
zonneweide. In de entreezone (het zuidelijk deel van het plangebied), komen bij
de parkeerplaatsen twee afzonderlijke parkeeroverkappingen als zonnedak.
Voor het bouwen van overkappingen gelden specifiek de volgende regels:
a. de gebouwen en overkappingen worden gebouwd binnen een bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage (%)‘
geldt dat het bebouwingspercentage van het bouwvlak niet meer mag
bedragen dan 90%;
c. ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’ geldt dat de
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 16m;
Voor een van de parkeeroverkappingen ontbreekt een bouwviak. Het bouwplan is
op dit onderdeel in strijd met het bestemmingsplan. Van deze regel kan worden
afgeweken door middel van een omgevingsvergunning, aangezien het plan tot
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stand is gekomen onder begeleiding van een deskundige op het gebied van
stedenbouw en landschapsarchitectuur (het bouwheerschap).
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Voor het bouwen van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten
behoeve van het plaatsen van de zon nepanelen gelden de volgende regels:
a. binnen het bouwvlak mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 12 m;
b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 5 m bedragen.
De te plaatsen constructies voor de zonnepanelen voldoen aan deze bouwhoogten.
‘Agrarisch’
De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor agrarische functies
met daarbij behorende gebouwen en overkappingen én bouwwerken, geen
gebouwen zijnde. Omdat de zonnepanelen niet worden gebruikt voor een van de
in de planregels genoemde functies, is het bouwplan op dit onderdeel in strijd met
het bestemmingsplan.
Het gebruik van de agrarische grond kan worden toegestaan, aangezien het plan
met een maatwerkprocedure onder begeleiding van een deskundige op het gebied
van stedenbouw en landschapsarchitectuur tot stand is gekomen. De inpassing
van de zonnepanelen is zorgvuldig uitgewerkt in een landschapsplan.
‘Leiding—Leidingstrook’ (dubbelbestemming)
De voor ‘Leiding Leidingstrook’ aangewezen gronden zijn, naast de andere voor
die gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor:
a. de aanleg en instandhouding van ondergrondse hoge druk
gastransportleidingen;
b. de bescherming van ondergrondse leidingen ten behoeve van het
transport van water en zout;
-

Voor het bouwen ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende
bestemmingen mag uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking
heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken,
waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid
en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
Het bouwplan voorziet binnen de bestemming leiding-Leidingstrook in een nieuw
bouwwerk, geen gebouw zijnde. Het bouwplan is op dit onderdeel in strijd met het
bestemmingsplan.
Er kan bij omgevingsvergunning afgeweken worden voor het bouwen
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemmingen, mits het geen
kwetsbaar object betreft en de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt
geschaad. Namens de netbeheerder is aangegeven dat de bouwplannen onder
voorwaarden toegestaan zijn.
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Leiding Gas (dubbelbestemming)
De voor ‘Leiding Gas’ aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die
gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg en
instandhouding van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen.
—
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-

Voor het bouwen geldt dat ten behoeve van de andere, voor deze gronde
n
geldende bestemmingen uitsluitend mag worden gebouwd, indien het bouwp
lan
betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaan
de
bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil,
niet
wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
Het bouwplan voorziet binnen de leiding-Leidingstrook in een nieuw bouwwerk,
geen gebouw zijnde. Het bouwplan is op dit onderdeel in strijd met het
bestemmingsplan.
Er kan bij een omgevingsvergunning worden afgeweken van bovenstaande
bouwregel voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende
bestemmingen mits het geen kwetsbaar object betreft en de veiligheid van
de
betrokken leiding niet wordt geschaad. Namens de netbeheerder is aangeg
even
dat de bouwplannen onder voorwaarden toegestaan zijn.
Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activit
eit
kan worden verleend, voor een maximale duur van 30 jaar.
D. Uitvoeren van een werk of werkzaamheden
De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.11 van de
Wabo,
getoetst aan het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veendam’.
‘Leiding—Leidingstrook’ (dubbelbestemming)
Het is verboden op of in de voor Leiding Leidingstrook bedoelde gronden zonder
of in afwijking van een omgevingsvergunning, de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe in ieder geval worden
gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen,
ophogen en aanleggen van drainage;
—

Binnen de leidingstrook wordt een aarden wal aangelegd, danwel wordt
de vorm
en omvang van de bestaande aarden wal gewijzigd. Een omgevingsvergunni
ng
kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden
de
belangen van de leiding niet schaden. Namens de netbeheerder is aangeg
even dat
de bouwplannen kunnen worden uitgevoerd.
Leiding Gas (dubbeibestemming)
Het is verboden op of in voor Leiding Gas bedoelde gronden zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning, de volgende werken, geen bouww
erken
zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:
—

-
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a.

het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe in ieder geval worden
gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontgin
nen,
ophogen en aanleggen van drainage;

Ons kenmerk
DGETM-EO / 18059792

Binnen de leidingstrook wordt een aarden wal aangelegd, danwel wordt
de vorm
en omvang van de bestaande aarden wal gewijzigd. Een omgevingsve
rgunning
kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamhed
en de
belangen van de leiding niet schaden. Namens de netbeheerder is aangeg
even dat
de bouwplannen kunnen worden uitgevoerd.
8. Besluit
Gelet op het voorafgaande besluit ik:
T.

II.

De omgevingsvergunning voor de inrichting Aardgasbuffer Zuidw
ending te
verlenen aan N.V. Nederlandse Gasunie voor de volgende activiteiten:
A. Het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben
van een inrichting of mijnbouwwerk;
B. Bouwen van een bouwwerk;
C. Planologisch strijdig gebruik;
D. Uitvoeren van een werk of werkzaamheden;
De omgevingsvergunning voor bepaalde tijd te verlenen, voor een period
e
van 30 jaar, ingaande op de dag waarop dit besluit inwerking treedt;

III.

Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbin
den;

IV.

De aanvraag en bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken van de
omgevingsvergunning. De bij deze omgevingsvergunning behorende
documenten worden genoemd in bijlage 2;

Op grond van artikel 6.1, tweede en derde lid,, van de Wabo treedt dit besluit
pas
in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift
(ofwel zes
weken na de dag van de terinzagelegging) is verstreken of, indien beroep
is
aangetekend en een verzoek om voorlopige voorziening is ingedie
nd bij de
bevoegde rechter, op dat verzoek is beslist.
9. Beroepsprocedure
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is
betrokken
binnen zes weken na de dag van de ter inzage legging van dit besluit een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland,
Groningen, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700
AD
Groningen.
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ir meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een
van de overheid, verwijs ik u naar de brochure ‘rechtsmiddelen (bezwaar
ep) tegen beslissing overheid’. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nI
icedures vergunningen.
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-

)mische Zaken en Klimaat,

ctie Energie en Omgeving
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Bijlage 1

Voorschriften
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Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:
Ten aanzien van de activiteit ‘het veranderen of veranderen van de werking en het
in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk’
A.
1.

Algemeen
De voorschriften verbonden aan de op 24 mei 2011 door het Ministerie van
Economische Zaken verleende vergunning met kenmerk ETM/EM/11070546
blijven onveranderd van kracht en gelden voor zover relevant, eveneens
voor deze verandering, met dien verstande dat het voorschrift A.1 als volgt
wordt uitgebreid.
is toegestaan zonnepanelen te plaatsen buiten de omheining van de
(bestaande) inrichting, zoals aangegeven op de plankaart van 24 november
2017 (bijlage: Nieuwe situatie Inrichting).

2.

Toezichthouder:
Daar waar in deze vergunning wordt verwezen naar de toezichthouder,
wordt bedoeld: Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA Den
Haag. Website: www.sodm.nl, e-mail: sodmomgevingsloket@minez.nl,
Telefoon: 070 379 8400. Meldingen worden zoveel mogelijk digitaal
uitgevoerd via de website of via het genoemde e-mailadres (bij storing kan
dit ook telefonisch worden gedaan). Het toesturen van stukken kan
elektronisch via de Website(uploaden) of naar genoemd e-mailadres, en als
dat elektronisch niet mogelijk is naar het bovenstaand postadres.
—

Ten aanzien van de activiteit bouwen van een bouwwerk:
3.

Nader in te dienen constructieve gegevens
Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden worden
de volgende gegevens ter goedkeuring ingediend bij de toezichthouder; de
betreffende werkzaamheden kunnen pas beginnen nadat de constructieve
adviseur van het bevoegde gezag de aanvullende en/of gewijzigde
gegevens positief heeft beoordeeld en daarmee deel uitmaken van de
beschikking:
uitgewerkte bouwtekeningen van de overkappingen en de
onderliggende constructie, waaruit blijkt hoe het geplande bouwwerk
in de directe omgeving past (Welstand);
principedetails van gezichtsbepalende delen van de overkappingen;
opgave van de toe te passen bouwmaterialen en kleuren van de
overkappingen.
-

-

-

4.

De originele vergunning en bijbehorende bescheiden, inclusief de
beoordeelde constructietekeningen en berekeningen, dienen op het werk
aanwezig te zijn en op aanvraag van de toezichthouder te worden getoond.
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5.

Kennisgeving aan de toezichthouder van start van (onderdelen van) de
bouwwerkzaamheden
De aanvang van de hierna volgende werkzaamheden wordt uiterlijk 3
werkdagen voordien gemeld aan de toezichthouder:
aanvang van de eerste projectwerkzaamheden (start bouw);
de aanvang van ontgravingswerkzaamheden;
de aanvang van het eventueel inbrengen funderingspalen, slaan van
proefpalen daaronder begrepen;
aanvang van eventuele grondverbeteringswerkzaamheden;
de aanvang van (beton)stortwerkzaamheden.

Ons kenmerk
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-

-

-

-

-

6.

Beëindiging bouwwerkzaamheden (melding)
De beëindiging van de werkzaamheden moet uiterlijk op de dag van de
beëindiging worden gemeld aan de toezichthouder.

Mededelingen
Als op het bouwterrein grond vrijkomt moet deze op de locatie worden
verwerkt of worden afgevoerd overeenkomstig de landelijke regeling voor
het transport van afvalstoffen.
2.

Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt aangevangen moet u
onderzoeken of er geen kabels en leidingen, riolering e.d. in het
bouwterrein aanwezig zijn. Hierover kunt u informatie verkrijgen door
melding bij het kabels- en leidingen informatie centrum (klic) 0880-0080.

3.

De bouwwerkzaamheden worden uitsluitend van maandag tot en met
zaterdag uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

4.

Het is mogelijk dat tijdens de bouw wegen en terreinen schade oplopen. Dit
moet u aan de gemeente melden via info@veendam.nl.

5.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke vergunning van de gemeente
Veendam reclameopschriften aan te brengen op gebouwen of bouwwerken.

6.

Veranderingen in de uitvoering tijdens de bouw, in afwijking van de
verleende omgevingsvergunning, moeten vââr de uitvoering daarvan
worden gemeld en/of worden overlegd met de toezichthouder. Van de
verandering wordt, door of namens de vergunninghouder, een registratie
bijgehouden. Onder bepaalde omstandigheden kan een ondergeschikte
wijziging worden aangemerkt als een gelijkwaardige oplossing. Als dit niet
het geval is dient een gewijzigde omgevingsvergunning aangevraagd te
worden.

7.

Het is verboden bouwmaterialen te
Bouwkranen en dergelijk materieel
het verkeer niet belemmerd wordt.
worden overlegd met de gemeente

plaatsen op de openbare weg.
moeten zodanig worden opgesteld, dat
Als dit aan de orde is, moet dit vooraf
via info@veendam.nl.
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8.

Afscheiding van het bouwterrein
Als er op het bouwterrein gevaar of hinder te verwachten is, moet het
terrein worden afgezet. Een doeltreffende afzetting moet het bouwterrein
van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein afscheiden. Ook de
toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen zoals leidingen
mag niet worden belemmerd.

9.

Het bouwen en alles wat daarmee in verband staat moet op veilige wijze
plaatsvinden. Tijdens de bouw moeten zodanige maatregelen getroffen
worden dat bouwdelen niet kunnen instorten dan wel omwaaien. Hiertoe
moeten deze bouwdelen vakkundig worden ondersteund dan wel in het
onderliggende werk te worden verankerd.

10.

Bouwafval
1) Op de bouwplaats is, voor zover nodig, ten minste een container
aanwezig voor:
a. de gevaarlijke afvalstoffen (conform art. 3 Regeling Europese
afvalstoffenlijst);
b. steenwol, mits dit meer dan 1 m
3 per bouwproject bedraagt;
c. glaswol, mits dit meer dan 1 m
3 per bouwproject bedraagt;
d. overig afval.
2) Overig afval, zoals bedoeld in voorgaand lid onder d, en de fracties,
bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de
bouwplaats gescheiden worden gehouden.
3) de fractie gevaarlijk afval wordt zoveel mogelijk, maar in ieder geval na
werktijd afgesloten bewaard.
4) Als de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject
minder bedraagt dan 10 m
, mag degene die bedrijfsmatig
3
bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn
bedrijf voor tijdelijke opslag.

11.

Bodem gesteldheid
Het opslaan en omgaan met afvalstoffen op de bodem wordt op een
zodanige wijze gedaan dat geen verontreinigingen kunnen optreden van de
bodem en/of het grondwater. Als tijdens of ten gevolge van de
werkzaamheden bodemverontreiniging optreedt, moet degene die de
werkzaamheden uitvoert:
a. deze verontreiniging terstond melden aan de toezichthouder;
b. de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk
wegnemen om de directe gevolgen zoveel mogelijk te
beperken;
c. de verontreinigingen en de verontreinigde grond
overeenkomstig de aanwijzingen van de toezichthouder
verwijderen.
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Bijlage 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning
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Aanvraagformulier
20171213 Landschapsplan Zonnepark Zuidwending V2.0
Advies leidingbeheerder zonnepark Zuidwending
Bestaande situatie Inrichting A436_LM_000_004
Elektrisch schema zonnepark
Melding_AlMsessie_Ay2eg8nn38i
Nieuwe situatie Inrichting
Principe-uitspraak Prov Groningen
Ruimtelijke onderbouwing zonnepark Zuidwending 15122017
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart VEENDAM P 1086
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KENNISGEVING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING INRICHTING AARDGASBUFFER ZUIDWEND
ING

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend:
Dat aan N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen, een omgevingsvergunning is verleend voor de
activiteiten ‘veranderen van de inrichting of mijnbouwwerk’, ‘bouwen van een bouwwerk’, ‘afwijken
bestemmingsplan’, en ‘het uitvoeren van werken of werkzaamheden’ ingevolge de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Aardgasbuffer Zuidwending. De inrichting
Aardgasbuffer Zuidwending is gelegen te Veendam, in de gemeente Veendam, op de percelen
kadastraal ingedeeld, gemeente Veendam, sectie P, nummers 455, 457, 461, 463, 1177, 1085,
1086, 1087, 1088, 1198 en 1201.
De omgevingsvergunning betreft het (deels buiten de bestaande inrichting) aanleggen van
zonnepanelen met een oppervlakte van circa 17.000 m
2 met een totaal vermogen van circa
2,4 MW.
Op het ontwerpbesluit dat van 13 februari 2018 t/m 27 maart 2018 ter inzage lag bij de gemeente
Veendam zijn geen zienswijzen of adviezen ingediend. Hiermee is de beslistermijn van de aanvraag
ingekort tot vier weken na de ter inzage legging van het ontwerpbesluit.
Het besluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 10 april 2018 gedurende zes
weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Veendam te Veendam. Inzage is mogelijk op
werkdagen tijdens kantooruren. Wij adviseren u voor de inzage van dit besluit eerst contact op
te
nemen met de gemeente (tel. 0598 652 222).
-

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. mr. K.F. Peperkoorn (tel. 06 11 18 78 88) van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes
weken na de dag van de ter inzage legging van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank Noord-Nederland, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700
AD, Groningen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit besluit kan worden ingediend als ook een
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

