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VERZONDEN 2 3 JUNI 2016 

Geachte heer Koenderink, 

U heeft op 27 mei 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (V2016-0623-01) ingediend 
voor het bouwen van een overkapping t.b.v. opslag van duurzame energievoorziening en het 
milieuneutraal veranderen van de inrichting milieu aan de Kanaaldijk-West 5 in Loozen, kadastraal 
bekend Hardenberg, sectie M, nummer 317/1157. 

Dit project omvat de volgende activiteiten: 

Werkzaamheid 
Bijbehorend bouwwerk 
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of 
veranderen (Milieu) 

Groep 
Bouwen en verbouwen 
Werkzaamheden m.b.t. 
brandveilig gebruik en milieu 

Onderdeel 
Bouwen 
Milieuneutraal veranderen 

Toetsingsgronden bouwen 
De aanvraag is conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Woningwet getoetst 
aan bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg", de Bouwverordening, het Bouwbesluit, het 
gemeentelijke welstandsbeleid (Welstandsnota). 

De aanvraag past binnen het bestemmingsplan. Het bouwplan is tevens getoetst aan het 
ontwerpbestemmingsplan " Buitengebied Hardenberg, herziening regels". De aanvraag past 
eveneens in dit bestemmingsplan. Artikel 3.3 lid 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is van toepassing, waarin is aangegeven dat de vergunning verleend kan worden 
als de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. 

BAG/Archief*RDAdm. 
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De Stadsbouwmeester heeft op / juni 2016 een positief advies uitgebracht. Ik heb besloten dit 
advies over te nemen. 

Er wordt, met inachtneming van eventuele voorschriften, voldaan aan de bepalingen van artikel 
2.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Toetsingsgronden milieuneutrale verandering inrichting 
Vergunningsituatie 
Op 27 december 2010 is voor uw bedrijf een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) 
verleend voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een 
pluimveebedrijf op het perceel Kanaaldijk-West 5 in Loozen. 

Het toetsingskader voor een aanvraag is vastgelegd in artikel 2.14 en artikel 3.10 lid 3 Wabo. 
Artikel 3.10 lid 3 Wabo bestaat uit; 
1. de aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het 

milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan; 
2. voor de aangevraagde verandering bestaat geen verplichting tot het maken van een milieu

effectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer; 
3. de aangevraagde veranderingen verandering leidt niet tot een andere inrichting dan 

waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. 

Hierna wordt ingegaan op de bovengenoemde aspecten. 

Ad 1. Geen sprake van een andere of grotere nadelige gevolgen dan reeds is toegestaan 
Inhoud aanvraag 
De verandering betreft het bouwen van een overkapping t.b.v. opslag van duurzame 
energievoorziening (houtsnippers). De bouw van deze overkapping heeft geen negatieve 
milieuhygiënische gevolgen. 
Geconcludeerd is dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het 
milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. 

Ad2. M.e.r.-plicht 
De voorgenomen verandering betreft geen activiteit die wordt genoemd in het Besluit m.e.r., 
bijlage 1, onderdeel C. Dit wil zeggen dat er, gelet op artikel 3.10, derde lid van de Wabo, geen 
sprake is van een verandering waarvoor een milieueffectrapport moet worden opgesteld. 

Ad3. De aangevraagde verandering leidt niet tot een andere inrichting 
De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend. 

Voorschriften 
Er worden geen voorschriften opgenomen aangezien de wijzigingen niet zodanig zijn dat 
hiervoor voorschriften gesteld moeten worden. De voorschriften van de geldende vergunning 
van 27 december 2010 en de rechtstreeks geldende voorschriften van het Activiteitenbesluit 
zijn ook van toepassing op de uitbreiding van de inrichting met een overkapping. 
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Besluit 
Tijdens de behandeling van u\w aanvraag zijn door derden geen bedenkingen/zienswijzen 
ingediend. 

Op basis van voornoemde toetsing heb ik besloten u - op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a en 
artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - de omgevingsvergunning voor 
bouwen en voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting met voorschriften voor het 
onderdeel bouwen te verlenen op grond van de aanvraag zoals aangegeven op de hierbij 
gevoegde gewaarmerkte bijlagen. 

De voorschriften waaronder deze omgevingsvergunning is verleend kunt u nalezen in de 
bijlage(n) behorende bij dit besluit. 

Leges 
Op grond van de legesverordening moet u legeskosten betalen voor de behandeling van de 
aanvraag. De leges bedragen € 1.041,00 en zijn als volgt gespecificeerd: 

Kosten Totale 
Onderdeel Omschrijving formulier bouwkosten Leges 
Bouwen Leges bouwactiviteiten € 30.000,00 € 1.041,00 

De bouwkosten zijn gebaseerd op de door u opgegeven bouwkosten. Deze voldoen aan de 
"Correctierichtlijn ter bepaling van de bouwkosten", goedgekeurd door het college van 
burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2002. 

Voor het betalen van de leges kunt u gebruik maken van een factuur. Deze wordt u binnenkort 
nagezonden. De betaling dient binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur te geschieden. 

Rechtsmiddelen 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen 
bij ons college. Ook derde-belanghebbenden kunnen van deze gelegenheid gebruik maken. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt 
aan op de dag na de dag waarop het besluit is verzonden. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten: 
- de naam en het adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; 
- de gronden van het bezwaar. 

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders 
gemeente Hardenberg, ter attentie van de Commissie Bezwaarschriften, Postbus 500,7770 BA 
Hardenberg. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.hardenberg.nl en dan via het 
digitaal loket. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift is DigiD nodig. Voor zover het 
bezwaar zich richt tegen de opgelegde leges, kunt u het richten aan de heffingsambtenaar van de 
gemeente Hardenberg. 
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Verder kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank te Zwolle verzocht worden een voorlopige voorziening te 
treffen, indien "onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Het vragen van 
een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk, indien u 
binnen de genoemde termijn van zes weken ook een bezwaarschrift indient. Bij het verzoek om 
voorlopige voorziening dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Voor deze 
aangegeven procedure is griffierecht verschuldigd. Het verzoek om voorlopige voorziening moet 
gericht worden de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle team Bestuursrecht, Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle. 

Wanneer kunt u gebruik maken van de omgevingsvergunning? 
U kunt na ontvangst gebruik maken van de omgevingsvergunning. De rechtbank kan de werking 
opschorten indien hierom wordt gevraagd. Indien er gebruik van de omgevingsvergunning wordt 
gemaakt voordat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, geschiedt dit volledig op eigen risico. 

Benadrukt wordt dat, na het in werking zijn van deze beschikking, niet automatisch wordt voldaan 
aan bepalingen die in andere wetten, vorderingen enz. zijn gesteld, dan wel op grond daarvan 
kunnen worden voorgeschreven. 

Het is mogelijk dat voor de uitvoering van uw plannen nog meer omgevingsvergunningen, 
vergunningen of toestemming nodig zijn. 

Heeft u nog vragen? 
Heeft u over deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met de Publieksdienst van de 
gemeente Hardenberg. U kunt hen bereiken op telefoonnummer 14-0523 of u kunt een e-mail 
sturen naar oemeentefShardenberg.nl. Wilt u schriftelijk reageren op deze brief, vermeld dan de 
datum en het kenmerk van deze brief. 

Met vriendelijke groet. 
Namens het college van burgemeester en wethouders, de heffingsambtenaar en de 
invorderingsambtenaar van de gemeente Hardenberg, 

Arie Schuurma 
Adviseur milieuzaken 

Bijlagen: gewaarmerkte bescheiden 
voorschriften en nadere informatie 
beoordeling beperkte milieutoets 
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Bijlage 1 

VOORSCHRIFTEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN: 

Tenminste 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen de statische berekeningen en 
tekeningen van beton-, hout- en staalconstructie onderdelen in 3-voud bij het gemeentelijk 
bouwtoezicht aangeleverd en goedgekeurd te zijn alvorens er een aanvang met de 
werkzaamheden gemaakt mag worden. 

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BOUWEN: 

Aanwezigheid bescheiden 
Tijdens het bouwen zijn, voorzover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift 
daarvan op het terrein aanwezig: 
a. vergunning voor het bouwen; 
b. bouwveiligheidsplan; 
c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13,13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit 

tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en 
d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere 

voorwaarden en ontheffingen. 

Het uitzetten van bebouwingsgrenzen (nieuwbouw woningen en utiliteitsbouw) 
Op grond van artikel 1.24 van het Bouwbesluit 2012 mag met het bouwen van 
nieuwbouwwoningen en utiliteitsbouw niet worden begonnen alvorens door of namens het 
bevoegd gezag: 
• de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet. 
• het straatpeil is uitgezet; 
Uitzetten gebeurt door inlevering van bijgevoegd formulier "Verzoek uitzetten bouwwerk" door 
de cluster Geo-informatie binnen 5 werkdagen. 

Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden 
1 Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de 

bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder 
van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van 
ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld. Dit dient middels het bijgevoegd formulier 
"Melding bouwactiviteit gestart" te gebeuren (invullen en terug zenden met de 
antwoordenvelop). 

2 Het bevoegd gezag dient ten minste drie werkdagen (bij spoed één werkdag) telefonisch 
(tel. 14-0523) in kennis te worden gesteld voor de feitelijke aanvang: 
• van het storten van beton; 
• van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen; 
• van grondverbeteringswerkzaamheden. 
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Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden 
1 Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden 

waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning 
schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld. Dit dient middels 
bijgevoegd formulier "Melding bouwactiviteit afgerond" te gebeuren (invullen en terug 
zenden met de antwoordenvelop). 

2 Van het gereedkomen van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, en 
van leidingdoorvoeren en mantelbuizen doorwanden en vloeren beneden straatpeil moet het 
bevoegd gezag onmiddellijk na die voltooiing telefonisch (tel. 14-0523) in kennis worden 
gesteld. Onderdelen van het bouwwerk mogen niet zonder toestemming van het bevoegd 
gezag aan het oog worden onttrokken gedurende twee werkdagen na het tijdstip van 
kennisgeving, dit is tevens het geval als de plicht tot kennisgeving van voltooiing van 
toepassing is. 

Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen 
Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, 
opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke het bevoegd gezag in het kader van de 
controle op de naleving van de Bouwverordening en van het Bouwbesluit nodig acht. 

Melden van werken bij lage temperaturen 
Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt 
uitgevoerd, moet het bevoegd gezag schriftelijk ten minste twee werkdagen vóór het begin van 
het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van: 
a het niet verwerken van bevroren materialen; 
b het verkrijgen van een goede binding en verharding; 
c de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het 

nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is. 

OVERIGE BEPALINGEN: 

1. Intrekking vergunning 
Artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht noemt een aantal gevallen waarin 
de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken. 

2. Wijziging tenaamstelling 
In artikel 2.25 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht staat de mogelijkheid om de omgevings
vergunning op een andere naam te zetten. Hiervoor dient een melding op grond van artikel 4.8 
Besluit omgevingsrecht bij het bevoegd gezag te worden ingediend. De melding dient ten minste 
een maand ingediend te worden voordat er gebruik van de vergunning wordt gemaakt. Het niet 
melden is een strafbaar feit op grond van de Wet op de economische delicten. 

3. Aan deze vergunning zijn op generlei wijze rechten van burgerrechtelijke aard te ontlenen in 
verband met het bouwen op of nabij de erfscheiding. 

4. De vergunninghouder wordt er op gewezen dat voor het gebruik van bermen, voetpaden en 
gedeelten van wegen, voor zover deze in eigendom bij de gemeen te zijn, voor de opslag van 
goederen en materieel en het plaatsen van containers, loodsen, keten e.d. een vergunning nodig is. 
Deze vergunning is nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en dient vooraf te 
worden aangevraagd. Voor het plaatsen van containers, loodsen of keten kan een omgevings
vergunning voor bouwen vereist zijn. 
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5. Stilleggen van de bouw 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bouw stil te leggen indien er wordt gebouwd: 
a zonder omgevingsvergunning; 
b in afwijking van de omgevingsvergunning; 
c op grond bij of krachtens artikel 2.3 van het Besluit omgevingsrecht en er niettemin wordt 

geconstateerd, dat er wordt gebouwd in afwijking van het Bouwbesluit; 
d in afwijking van de voorschriften van de Bouwverordening. 

6. Het geheel van bepalingen en bevoegdheden uit de wet- en regelgeving is van toepassing. 

NADERE INFORMATIE BOUWEN: 

Bouwbesluit 2012 
Het Bouwbesluit 2012 is van toepassing. Hieronder staan enkele algemeen geldende bepalingen 
uit het Bouwbesluit 2012. 

Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden 
Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift 
daarvan op het terrein aanwezig: 
a. vergunning voor het bouwen; 
b. bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7; 
c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13,13a, of 14 van de wet, dan wel een besluit tot 

oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en 
d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere 

voorwaarden en ontheffingen. 

Artikel 1.24: Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen 
Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de 
voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het 
bevoegd gezag: 
a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en 
b. het straatpeil is uitgezet. 

Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden 
1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouw
werkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die 
vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravings-
werkzaamheden, in kennis gesteld. 

2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden 
waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning 
schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld. 

3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt 
niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid. 

Artikel 8.1: Aansturingsartikel 
1. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een 

onveilige situatie of voorde gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk 
wordt voorkomen; 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze 
afdeling. 
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Artikel 8.2: Veiligheid in de omgeving 
Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter 
voorkoming van: 
a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein 

grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen; 
b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en 
c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan 

niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein 
grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen. 

Artikel 8.3: Geluidhinder 
De op grond van artikel 8.2 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag 
vastgelegd in een bouw- of sloopveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking 
op: 
1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 

7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd; 
2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 

aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet 
overschreden. 

Tabel 8.3 
Dagwaarde <6odB(A) >6odB(A) >65dB(A) >7odB(A) >75-<8odB(A) 
Maximale 
blootstellingsduur onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 

3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het 
gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik 
gemaakt van de best beschikbare stille technieken. 

4. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden 
beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in 
afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de werkzaamheden 
voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de 
feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de 
werkzaamheden. 

Artikel 8.4: Triliingshinder 
1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw-of sloopwerkzaamheden bedragen in 

geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten 
als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de 
trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor 
personen in gebouwen» 2006; 

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 8.5: Stofhinder 
Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om 
visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen. 
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Artikel 8.6: Grondwaterstand 
Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van 
bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar 
kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen. 

Artikel 8.7 Veiligheidsplan 
De op grond van artikel 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het 
bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking 
op: 
a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met: 

1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de 
bouw- of sloopplaats; 

2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en 
bouwwerken; 

3. de situering van het te bouwen ofte slopen bouwwerk; 
4. de aan- en afvoerwegen; 
5. de laad-, los- en hijszones; 
6. de plaats van bouwketen; 
7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen; 
8. de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen; 
9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen; 

b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen 
materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden; 

c. indien een bouwput wordt gemaakt: 
1. de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem; 
2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan; 
3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige 

bouwwerken; 
d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege 

het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale 
blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en 
derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in 
artikel 8.3, vierde lid; 

e. een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw-
of sloopwerkzaamheden een grotere trillings-sterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte 
bedoeld in artikel 8.4, eerste lid. 

Artikel 8.8: Aansturingsartikel 
1. Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering 

vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze 
afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. 

Artikel 8.g: Scheiden bouw- en sloopafval 
Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën 
bouw-en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van 
bouw- of sloopwerkzaamheden. 



Nummer : V20i6-o623-oi 
Datum : 23 juni 2016 

Flora- en Faunawet 
De Flora- en Faunawet blijft ondanks deze omgevingsvergunning van toepassing. De Flora- en 
Faunawet verbiedt de verstoring en verontrusting van verblijfplaatsen van beschermde 
diersoorten en planten. 
Een ieder dient dan ook voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en 
planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 
De bedoelde zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 
dat doorzijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden 
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan 
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 
gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden 
voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 
Nadere informatie kunt u onder andere vinden op de website www.natuurloket.nl. 

Brandveilig gebruiken 
Om brandveiligheid in gebouwen te realiseren, worden er vanuit de overheid eisen gesteld aan de 
manier waarop gebouwen gebouwd en gebruikt worden. 
Ten aanzien van het brandveilig gebruik stelt de gemeente eisen op basis van de Bouwbesluit die 
van niet-bouwkundige aard zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blusmiddelen en het periodiek 
onderhoud (bijv. keuringen) hiervan. Deze regels zijn vastgelegd in de Bouwbesluit. In bepaalde 
gevallen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of gebruiksmelding voor 
brandveilig gebruik noodzakelijk. Voor nadere informatie verwijs ik u de internetsite 
www.omqevinasloket.nl en www.brandweerommen-hardenbera.nl 

SCHADE: 

Indien er door werkzaamheden die verband houden met het gebruik maken van deze vergunning 
schade aan de openbare ruimte wordt toegebracht worden de kosten van herstel bij u in rekening 
gebracht. 

Voor kennisgeving en nadere informatie: afdeling Ruimtelijk Domein 
Postbus 500 
7770 BA HARDENBERG 

http://www.natuurloket.nl
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Aanvraagnummer 

Aanvraagnaam 
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Soort procedure 
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Reguliere procedure 
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Huisletter 
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Straatnaam 

Woonplaats 

4 Correspondemieadres 

Adres 

5 Contactgegevens 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

E-mailadres 

57212465 

000057212465 

Paarhuis Bouw en Advies 

P" Man 
|~ Vrouw 

G.J. 

Paarhuis 
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83 

Garvesingel 

Viiezenveen 
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7672 BK Vriezenveen 
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TEL: 0841947311 

Locatie 
1 Adres 

Postcode 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Plaatsnaam 

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen? 

2 ElgendomssHualie 

Eigendomssituatie van het perceel 

7778HM 

5 

Kanaaldijk-West 

Loozen 

r Ja 
Nee 

p' U bent eigenaar van het perceel 
f~ U bent erfpachter van het perceel 
r~ U bent huurder van het perceel 
P Anders 
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PAARHUIS BOUW £ ABVI£S 
6ARVESINGEL B3 
7672 BR IRiEZENVEEN 
7EI: 6646947311 

Formulierversie 
2016.01 Bouwen 

Bijbehorend bouwwerk bouwen 
1 Wwdns 

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen? 

2 De bouwwerkzaamheden 

Wat is er op het k)ouwwerk van 
toepassing? 

Eventuele toelichting 

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd? 

3 Plaats van het bouwwerk 

Waar gaat u bouwen? 

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk 

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in 
m2 na uitvoering van de 
txjuwwerkzaamheden? 

r Ja 
[;7 Nee 

P Het wordt geheel vervangen 
P Het wordt gedeeltelijk vervangen 
p Het wordt nieuw geplaatst 

Nieuw te bouwen overkapping 

P Ja 
p Nee 

Terrein 

Verandert de bruto p Ja 
vloeroppervlakte van het bouwwerk p Mee 
door de bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto vloeroppervlakte O 
van het bouwwerk in m2 
voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden? 

275 

5 Bruto inhoud bouwwerk 

Verandert de bruto inhoud 
van het bouvrwerk door de 
bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden? 

P Ja 
P Nee 
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6 Oppervlakte bebowiiNl terrein 

Verandert de bebouwde p Ja 
oppervlakte van het terrein p |^ee 
na uitvoering van de 
iDouwwerkzaamheden? 

Wat is de betxiuwde O 
oppervlakte van het terrein 
in m2 voor uitvoering van de 
t)ouwwerkzaamheden? 

Wat is de bebouwde oppervlakte 275 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden? 

JUIMÜIS now t )|||y,£3 
"«"fsmcci 83 

I* **»£ZCI»VEEN 
TCl: 0840947311 

7 Seizoensgebonden en tydeOjke bouwwerken 

Gaat het om een 
seizoensgebonden Iwuwwerk? 

Gaat het om een tijdelijk 
tjouwwerk? 

8 Gebruik 

Waar gebruikt u het bouwwerk en/ 
of terrein momenteel voor? 

Geef aan waar u het bouwwerk en/ 
of terrein momenteel voor gebruikt. 

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken? 

Geef aan waar u het bouwwerk 
voor gaat gebruiken. 

r Ja 
F Nee 
r Ja 
F Nee 

'fhi 

F Wonen 
F Overige gebruiksfuncties 

opslag duurzame energie 

F Wonen 
F Overige gebruiksfuncties 

opslag duurzame energie 

9 Gebruiksfuncties 

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een txHiwwerk 
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal 
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 
in hele getallen in. 

Gebruiksfunctie 

Bijeenkomst 

Cel 

Gezondheidszorg 

Industrie 

Kantoor 

Logies 

Onderwijs 

Sport 

Winkel 

Overige 
gebruiksfuncties 

Aantal personen Gebruiksoppervlakte Verbiijfsoppervlakte 
(m2) (m2) 

10 UHsrüik bouwwerk/weistand 

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt 
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f' 
Onderdelen 

Gevels 

- Plint gebouw 

- Gevelbekleding 

- Borstweringen 

-Voegwerk 

Kozijnen 

- Ramen 

-Deuren 

- Luiken 

Dakgoten en boeldelen 

Dakbedekking 

Materiaal 

nvt 
Kleur 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

golft>eptatlng 

PURHUIS t AOVI ES 
6ARVESIN6E^ 83 
7672 IK VUCZENVEEN 
TCl: 0140^,^311 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 
antraciet 

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende nriaterialen en kleuren 
In. 

staalconstructie donker/antraciet 

11 Mondeling toelichten 

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/ 
stadstxiuwmeester. 

r Ja 
Nee 
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Behoort bij besluit van: 

13 JUN 2016 
Burgmeester en Wethouders van Hardenberg 

iebruik geslotei>/stortplaatsen 
GeoiHJik gesloten stortplaatï 

1 Gebruik geslolm stortplaatsen 

Wat is de naam de gesloten 
stortplaats? 

Wat is het huidige geb 
gesloten stortplaats? 

Beschrijf waarvoor de geslotei^ 
stortplaats gebruikt zal wor 

Beschrijf waarvoor het gebut 
waarin de nazorgvoorziet)ingen 
liggen gebruikt zal words 

Zijn er andere personen of 
rechtspersonen die ren zakelijk p {vjee 
recht hebben op ha grondgebied? 

Zijn er andere p̂ onen die een P Ja 
persoonlijk recM hebben op het p Nee 
grondgebied?/ 

Srtplaats houtsnippers 

;^van de / stortplaats opslag houtsnippers 

Overkapte stortplaats houtsnippers. Dit voor eigen gebruik 
energievoorziening 

suverkapte stortplaats 
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TEL: 064ÜS47311 

Formulierversie 
2016.01 Bijlagen 

Formele bijlagen 

Naam bijlage 

Overkapping 
KoerKlerink_2_pdf 

27-05-2016-Koendeti-
nk_pclf 

Melding_AIMsessie_A-
t7tr17h2fw_pdf 

Bestandsnaam 

Overkapping  
Koenderink_2.pdf 

27-05-2016-Koenderi-
nk.pdf 

Meldlng_AIMses- 
sie_At7tr17h2fw-.pdf 

Type 

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 

Welstand 
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
Kwaliteitsverklaringen 

Situatietekening Gebruik 
gesloten stortplaatsen 
Gegevens Get>ruik 
gesloten stortplaatsen 

Datum 
ingediend 

2016-05-27 

2016-05-27 

2016-05-27 

Status 
document 

In 
behandeling 

In 
t>ehandeling 

In 
t>ehandeling 
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SAinSINBEL 83 
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TEl: 8140947311 

Formulierversie 
2016.01 Kosten 

Bouwen 
Bijbehorend bouwwerlt bouwen 
Wat zijn de geschatte l<osten in 
euro's (exdusief BTW)? 

Projectkosten 
Wat zijn de geschatte kosten 
voor het totale project in euro's 
(exclusief BTW)? 

30000 

25000 
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V2016-0623-01 
Ormccnio 

Hardenberg 
INGEKOMEN 

- 3 JUNI 2016 

Formulierversie 
2016.01 

Milieuneutraal veranderen 
(voormalige 8.19 Melding Wm) 
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 

1 MUeuneutrale wQzicing van de (werking van de) inrichting (Wat>o art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 

(T) Beschrijf de voorgenomen 
verandering van de inrichting. 

Op grond van welke 
vergunning(en) is de inrichting 
opgericht dan wel in werking? 

Beschrijf van welke onderdelen 
van de vergunning(en) en de 
daaraan vertxjnden beperkingen 
en voorschriften wordt afgeweken 
en de mate waarin ervan wordt 
afgeweken. 

Wanneer voert u de voorgenomen 
verandering uit? 

Beschrijf waarom de verandering 
van de inrichting of de werking 
daarvan niet leidt tot andere of 
grotere nadelige gevolgen voor het 
milieu. 

Beschrijf waarom het maken 
van een milieueffectrapport als 
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer niet verplicht is. 

Beschrijf waarom de verandering 
niet leidt tot een andere inrichting 
dan waarvoor eerder een 
vergunning is verleend. 

Huidige energievoorziening (opslag boomschors) voorzien 
van een overkapping 

Reeds aangevraagde omgevingsvergunning omtrent het 
bouwen van de overkapping. 
Valt onder dezelfde aanvraag 

Veranderd milieutechnisch niets, komt alleen een 
overkapping boven 

30-06-2016 

Omdat er een overkapping geplaatst wordt boven de 
houtsnippers is er geen sprake van nadelige gevolgen. 
Eerder positief. 

Omdat de situatie zo veranderd wordt dat het geen effect 
heeft op het milieu, zie ook de tekening van de overkapping. 

Inrichting van het terrein veranderd niet, alleen wordt er een 
overkapping geplaatst boven de houtsnippers. 
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Toelichting Milieuneutraal 
veranderen (voormalige 8.19 

Fojmulierversie MeldiOg Wm) 
1 MUieuneutrale wyziging van de (werlüng van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 Ud 3) 

Beschrijf de vootgenomen verandering van de inrichting. 
- Het gaat om een verandering van de inrichting die niet in overeenstemming is met de vergunning of de daaraan vertonden 
beperkingen en voorschriften die al aan de inrichting is afgegeven. 
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ADVIESNOTA OMGEVINGSVERGUNNING 

^^__^^^_vooi_bur2emeester£n_wethoude^^ 

Afdeling: RD 

Medeparafen: 

Cluster: 

Acc.; 

ACC.: 

d.d. 

d.d. 

Portefeuillehouder 

Behandelend ambt. 

paraaf 

Datum 
Nummer 

wethouder Prinsse 

é Veltman 

li 2016 
/2016-0623-01 

aanvrager 
adres 
plaats 
bouwactiviteit 

bouwlocatie 

De heerG. Koenderink 
Kanaaldijk-West 5 
7778 HM LOOZEN 
het bouwen van een overkapping t.b.v. opslag van duurzame 
energievoorziening 

: Kanaaldijk-West 5 te Loozen 

datum ingekomen: 27 mei 2016 

nota n.a.v. 

Bestemmingsplan 
bestemming 

planologische situatie 
strijdigheid 

: BOUWEN 

: Buitengebied Hardenberg 
; Agrarisch met waarden - Essen - en hoevenlandschap en Waarde -

Archeologie A  
: Voldoet aan het bestemmingsplan 
: n.v.t. 

De aanvraag past binnen het bestemmingsplan. Het bouwplan Is tevens getoetst aan het 
ontwerpbestemmingsplan " Buitengebied Hardenberg, herziening regels". De aanvraag past eveneens in dit 
bestemmingsplan. Artikel 3.3 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is van toepassing, waarin 
Is aangegeven dat de vergunning verleend kan worden als de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplan. 

advies welstand : gunstig, 7 juni 2016 

monument : n.v.t. 

formulier "Verzoek uitzetten bouwwerk": NEE 

Overweging Bouwbesluit? 
Overweging Bouwverordening ? 
Gelijkwaardigheid 

tijdelijk bouwwerk? 
toets bodemonderzoek 
toets brandveiligheid 
toets sloopvergunning 
toets bouwverordening 
toets bouwbesluit 
toets Wet milieubeheer 
toets Wet Geluidhinder 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

nee 
n.v.t. 
akkoord 
n.v.t. 
akkoord 
akkoord 

Wat en waarom 
Wat en waarom 
Wat en waarom 

akkoord 
Melding activiteiten besluitindieningsdatum 3 juni 2016 
n.v.t. 



Advies RO/Stedenbouw akkoord 
Opmerkingen Zie voorwaarde 
Bouwkosten AKKOORD 

Advies : De gevraagde omgevingsvergunning verlenen 
nadere voorschriften ; Standaard, 

• Tenminste 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen de statische berekeningen en 
tekeningen van beton-, hout- en staalconstructie onderdelen in 3-voud bij het gemeentelijk 
bouwtoezicht aangeleverd en goedgekeurd te zijn alvorens er een aanvang met de 
werkzaamheden gemaakt mag worden, 

procedure : 
leges historisch onderzoek ; € 
leges bodem onderzoek : € 

Zijn er voor deze plannen nog meer omgevingsvergunningen, vergunningen of toestemming nodig? Nee 
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