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  Verzonden op: 10 oktober 2016 

 
 
Geachte heer Tummers, 
 
U heeft op 30 november 2015  een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor een project, 
het aanleggen van een aardgastransportleiding van Garijp naar Mildam . Dit project bevat de volgende 
activiteiten: 

  Uitvoeren van een werk/werkzaamheden 

  Gebruik van grond/bouwwerk in strijd met een bestemmingsplan 
 
Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer 20150900. Wilt u bij vragen of overleg dit nummer 
vermelden.  
 
Besluit 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in 
deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de 
omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: 

 Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan onder de in de 
bijlage genoemde overwegingen.  

 
Het onderdeel ‘het uitvoeren van een werk’ is niet vergunningplichtig en hoeft derhalve niet vergund te 
worden. 
 
Bijgevoegde documenten 
De volgende documenten worden meegezonden met het definitieve besluit en worden als 
gewaarmerkt stuk bijgevoegd:  

 Aanvraagformulier met ontvangstdatum 30 november 2015; 

 Ruimtelijke onderbouwing met ontvangstdatum 30 november 2015; 

 Plattegrond, Junction Mildam – Garijp TC, Overall map 01, 25 november 2015; 

 Plattegrond, Junction Mildam – Garijp TC, Overall map 02, 25 november 2015. 
 
De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van de vergunning.  
 
Zienswijzen  
De ontwerpbeschikking heeft vanaf 3 augustus 2016 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze 
periode zijn geen zienswijzen ingebracht. 
  
Beroep 
De definitieve beschikking wordt met bijbehorende stukken op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht met ingang van 13 oktober 2016 ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen binnen 
zes weken vanaf de eerste dag van terinzagelegging beroep indienen bij de Sector Bestuursrecht van 

petra.rietsema
Afbeelding



de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor meer informatie verwijs ik 
naar de beroepsbijlage.  
 
Betaling leges 
Op grond van de legesverordening moet u legeskosten betalen voor de behandeling van uw 
aanvraag. De leges bedragen: 
 

2.3.4.3.  Het strijdig gebruiken van gronden /  bouwwerken  € 2.446,00 

 Totaal legeskosten:  € 2.446,00 
 
Deze leges wordt u opgelegd door de heffingsambtenaar. Voor het betalen van de leges kunt u de 
acceptgirokaart gebruiken. Deze acceptgirokaart wordt u binnenkort toegezonden.  
Overschrijding van de betalingstermijn houdt in dat de gemeente tot invordering moet overgaan. De 
daaraan verbonden kosten worden bij u in rekening gebracht. De legesverordening kent een 
mogelijkheid van gedeeltelijke teruggaaf van leges. Als u van de omgevingsgunning geen gebruik 
maakt kan de vergunning worden ingetrokken. U kunt dan mogelijk een gedeelte van de leges 
terugkrijgen. De legesverordening kunt u vinden op de website www.opsterland.nl. 
 
Vragen 
Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze brief dan kunt u contact opnemen met het 
publiekscentrum, tel. 0512–386222 of via e-mail gemeente@opsterland.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
Willem Smit 
teamleider vergunningen 

mailto:gemeente@opsterland.nl
petra.rietsema
Afbeelding



Bijlage: Onderdelen omgevingsvergunning 
 
Inhoudsopgave onderdelen omgevingsvergunning 

1. procedureel 
2. overwegingen 
 

 



Procedureel 
 
Gegevens aanvrager 
 
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: 
De aanvraag betreft de aanleg van een aardgastransportleiding van Mildam naar Garijp TC over het 
grondgebied van Opsterland.  
 
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo 
omschreven omgevingsaspecten: 

1. het gebruik van grond in strijd met een bestemmingsplan 
 
Bevoegd gezag 
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage is het college van burgemeester en wethouders 
van Opsterland bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen.  
 
Ontvankelijkheid 
Na ontvangst van de aanvraag heb ik deze aan de hand van de Wabo, Besluit omgevingsrecht (Bor) 
en de Ministeriële regeling (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal 
gegevens ontbrak. Ik ben van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede 
beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is ontvankelijk 
en in behandeling genomen.  
 
Advies en verklaring van geen bedenkingen 
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of 
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de 
artikelen 6.1 t/m 6.5 van de Bor, heb ik de aanvraag ter advies aan de volgende 
instanties/bestuursorganen gezonden: 

1. Gemeenteraad Opsterland, (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen dd. 5 juli 2016. 



Overwegingen 
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 
 

1. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 
beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een 
voorbereidingsbesluit (artikel 2.12); 

 Uw aanvraag is getoetst aan het geldende bestemmingsplan “Buitengebied” (vastgesteld d.d. 
30 juni 2014) waarin aan de strook waarin de transportleiding zal worden aangelegd de 
bestemming “Agrarisch”(artikel 3), “Verkeer” (artikel 17), “Water” (artikel 18) en “Natuur” 
(artikel 11) is toegekend. Uw aanvraag is in strijd met de planregels omdat de het traject van 
de leiding niet is voorzien van de (dubbel)bestemming “Leiding – Gas”(artikel 23).  

 Uw aanvraag heeft betrekking op een activiteit die in strijd is met het geldende 
bestemmingsplan waardoor de omgevingsvergunning slechts kan worden verleend met 
toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3º van de Wabo; 

 Ruimtelijk gezien bestaan er geen bezwaren tegen het aangevraagde project. In de 
bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing zijn de ruimtelijke aspecten nader gemotiveerd.  

 
 
 
 

 
 
 


