
Voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan m.b.v. categorieënlijst verklaring van geen 
bedenkingen Wabo.

Dossiernr: OVA 202073735H

Adres of locatie: Lageweg 2 te Noordlaren
Behandelend medewerker, 
telefoonnummer:

P.P. Antuma
Bouwaccountmanager VTH
Pieter.antuma@groningen.nl en 06-31631920

Inhoud van de aanvraag: Aanvraag voor het ruimtelijk mogelijk maken van 2 nieuwe 
woningen door middel van sloop ontsierende loodsen (rood-
voor-rood). Tevens een producere Hogere waarde Wet 
geluidhinder.

NB. Bij onderhavinge aanvraag gaat het om de ruimtelijke 
aspecten. In een later stadium worden er bouwaanvragen 
ingediend. Die aanvragen moeten dus passen binnen de 
ruimtelijke kaders van onderhavige aanvraag en aan de 
overige toetsingsgronden (Welstand en Bouwbesluit).

Achtergrond- of specifieke 
contextinformatie van de 
aanvraag

Er is een landschapsplan met gebiedseigen beplanting 
opgesteld en deze is als voorwaarde aan deze vergunning 
verbonden.  Via een zgn. anterieure overeenkomst is er een 
aanleg- en instandhoudsverplichting voor de beplanting.

Geldende 
bestemmingsplannen
/beheersverordening:

Beheersverordening Buitengebied Haren

Aard van de voorgenomen 
afwijking van het 
bestemmingsplan:

Ter plaatse was een agrarisch dienstverlenend bedrijf 
gevestigd. Middels een rood-voor-rood regeling kan er 
getransformeerd worden naar wonen.

Van toepassing zijnde 
categorie(en) uit de lijst:

U. Procedureel
Projecten die niet binnen voornoemde categorieën vallen, 
maar waarvan de raad heeft aangegeven geen behoefte te 
hebben de besluitvorming aangaande de VVGB aan zich te 
trekken. 

Toelichting: indien een project niet aangemerkt kan worden 
zijnde een categorie A t /m T., zal het(bouw) plan alsnog 
voor de raad ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid 
de besluitvorming aangaande de Vvgb aan zich te trekken. 
Indien de raad daarvan geen gebruik wenst te maken, zal het 
project worden aangemerkt als vallende onder categorie U. 
(procedureel) waar in geen Vvgb is vereist.

Beleidsvrijheid voor de raad 
om al of niet af te wijken 
van het bestemmingsplan, 
bv. eerder vast gesteld 
beleidskader, stellen van 
voorwaarden.

n.v.t.

Periode terinzage legging ntb
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ontwerpbesluit:
Eventuele nadere 
informatie:

Landschappelijke inpassing kan worden afgedwongen 
middels de met de aanvrager afgesloten anterieure 
overeenkomst.

Ontwerpbesluit Zie bijlage.


