
Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen;

Gezien de aanvraag van:
J. Kok
Veldakkerslaan 17
9471 KL ZUIDLAREN

Besluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen hebben op 25 juni 2020 een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het handelen in strijd met de regels 
ruimtelijke ordening voor het mogelijk maken van twee woningen in plaats van een bedrijf 
(ruimte voor ruimte regeling) en het aanpassen van uitwegen (Hogere waarde wet 
geluidhinder). De aanvraag betreft Lageweg 2 te Noordlaren en is aangevraagd door de heer 
J. Kok. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OVA-202073735H.

Verlenen omgevingsvergunning
Wij hebben besloten gelet op de artikelen 2.1.1 onder c en 2.2.1 onder e van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen. Aan deze 
omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de motivering per 
deelactiviteit met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel 
misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de omgevingsvergunning verbonden 
voorschriften naleven. Let op: wij maken u er op attent dat u op eigen risico handelt als u 
gebruik maakt van de verleende omgevingsvergunning voordat deze onherroepelijk is.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de in de bestandenlijst 
genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning.

De activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd en die aan u verleend 
worden, zijn:

1. Strijdig gebruik artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo
2. Uitwegactiviteit artikel 2.2 lid 1 onder e Wabo

In de bijlage treft u voor de hierboven genoemde activiteiten de afzonderlijke motivering aan.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
In het kader van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht) heeft het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning met 
ingang van <datum> gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn 
<wel/geen> zienswijzen naar voren gebracht. Hierna geven wij de zienswijzen samengevat en 
puntsgewijs neer en geven wij hier een reactie op.> 
<samenvatting en reactie zienswijzen opnemen>

Wij zijn dan ook van oordeel dat deze zienswijzen wel/geen aanleiding geven om het 
definitieve besluit aan te passen ten opzichte van het ontwerpbesluit.>



Verklaring van geen bedenkingen 
De gemeenteraad heeft categorieën van gevallen aangewezen waarvoor een verklaring van geen 
bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo niet is vereist. Dit project valt in categorie 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.

Inwerkingtreding en rechtsbescherming
Deze beschikking treedt in werking 6 weken na de dag na de verzenddatum. Indien er tegen 
deze beschikking een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank wordt 
ingediend, treedt de vergunning niet eerder in werking dan nadat er op het verzoek is beslist.

Tegen dit besluit kunt u beroep instellen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dat 
moet dan binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit. Hoe dit moet, 
kunt u lezen op https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Omgevingsvergunning .
Beroep leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast 
beroep instellen ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland. 
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site voor de precieze voorwaarden.

Het besluit wordt door ons gepubliceerd op https://gemeente.groningen.nl/bekendmakingen .

Bijlagen
 bestandenlijst behorend bij beschikking van dossier OVA-202073735H;
 motivering per deelactiviteit;
 de onder deze omgevingsbeschikking behorende voorschriften;

Datum: 10 februari 2021

Nummer: OVA-202073735H

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen, concerndirecteur Groningen,
namens deze,

G. Goslinga,
teamleider afdeling VTH     

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Omgevingsvergunning
https://gemeente.groningen.nl/bekendmakingen


Bestandenlijst behorend bij beschikking van dossier 202073735H

Bestandsnaam Datum aanmaak
5271851_1593082762422_publiceerbareaanvraag.pdf 25-06-2020
5271851_1593082762408_papierenformulier.pdf 25-06-2020
5271851_1607077491469_Goede_ruimtelijke_onderbouwing_Lageweg
_2_in_Noordlaren_ontwerp.pdf

04-12-2020

5271851_1607077558788_Verbeelding_Lageweg_2_in_Noordlaren.pdf 04-12-2020
5271851_1607077666595_Landschappelijke_inpassing.pdf 04-12-2020



Motivering omgevingsvergunning
Dit onderdeel maakt deel uit van de omgevingsvergunning verleend op 10 februari 2021. 
De aanvraag betreft het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening voor het 
mogelijk maken van twee woningen in plaats van een bedrijf (ruimte voor ruimte regeling) en 
het aanpassen van uitwegen (Hogere waarde wet geluidhinder) en is aangevraagd door de heer 
J. Kok. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OVA-202073735H.

Activiteit strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo)
Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de 
omgevingsvergunning voor de activiteit strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo) 
verleend.

Activiteit uitweg (artikel 2.2 lid 1 onder e Wabo)
Gelet op artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de 
omgevingsvergunning voor de activiteit uitweg (artikel 2.2 lid 1 sub e Wabo juncto artikle 
2:12 APV gemeente Haren) verleend. Nb. De APV gemeente Haren is nog van toepassing tot 
31-12-2020. De aanvraag is voor deze datum ingediend en derhalve nog geldend voor deze 
aanvraag.

Deze vergunning kan worden geweigerd, indien de uitweg gevaar oplevert voor:
a. de bruikbaarheid van de weg;
b. het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
c. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
d. de bescherming van de groenvoorzieningen in de gemeente.
Omdat deze weigeringsgronden op uw aanvraag niet van toepassing zijn, wordt de 
vergunning u hierbij verleend.

Ruimtelijke afweging
Uit de ruimtelijke onderbouwing ‘Lageweg 2 in Noordlaren, Rombou 4 december 2020’ blijkt 
dat de aanvraag ruimtelijk aanvaardbaar is. 

In deze aanvraag vindt alleen de beoordeling ten aanzien van de omgevingsvergunning 
strijdig gebruik plaats. De welstandsbeoordeling kan formeel niet meegenomen worden in 
deze aanvraag. Dit is tevens niet mogelijk, omdat in deze fase het ontwerp van de woningen 
nog niet voor welstandsbeoordeling is uitgewerkt. Wij vinden het 
stedenbouwkundig/landschappelijk wel van belang dat de verdere uitwerking van het 
bouwplan rekening houdt met dit punt. Schuurwoningen zouden hier passend kunnen zijn, ter 
vervanging van de oude schuren, maar nog belangrijker is dat de twee nieuwe woningen 
‘zusjes’ van elkaar zijn. Ze dienen dus in ontwerp min of meer gelijk aan elkaar te zijn. Dit is 
een voorwaarde bij deze omgevingsvergunning strijdig gebruik. Op het moment dat de 
aanvraag/aanvragen voor de omgevingsvergunning bouwactiviteit worden ingediend, zal aan 
deze voorwaarde moeten worden voldaan.    

In bijlage 11 van de ruimtelijke onderbouwing is een kaart met bestemmingen opgenomen 
voor de nieuwe situatie. Deze dient als juridisch uitgangspunt bij de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit. 



Overwegende dat er naast een omgevingsvergunning ook een besluit Hogere waarde 
Wetgeluidhinder parallel zal worden vastgesteld.

Overwegende dat er met de aanvrager een anterieure overeenkomst is afgesloten. Inhoudende 
een bijdrage in de kosten, planschade en een verplichting tot een erfinrichting met 
instandhoudingsverplichting.



VOORWAARDEN bij dossier: OVA-202073735H

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
 Schuurwoningen zouden hier passend kunnen zijn, ter vervanging van de oude 

schuren, maar nog belangrijker is dat de twee nieuwe woningen ‘zusjes’ van elkaar 
zijn. Ze dienen dus in ontwerp min of meer gelijk aan elkaar te zijn




