
 

 

 

29 mei 2013. 

Nr. 7h. 

Bauhaus; toepassing gemeentelijke coördinatieregeling; delegatie exploitatieplan. 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2013 

(GR 13.3668579); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

I. dat ten behoeve van het project voor het oprichten van een bouwmarkt met tuincentrum 

op het perceel hoek Lubeckweg/Bornholmstraat, kadastraal bekend gemeente 

Groningen, sectie P, nummers 0718, 0339, 1185, 0449, 0864, 0865 en 171, op grond 

van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening de voorbereiding en bekendmaking 

van de volgende besluiten wordt gecoördineerd: 

a. de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, juncto artikel 2.12, 

lid 1, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

b. nader aan te duiden op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten, die nodig zijn 

met het oog op de uitvoering van het project bedoeld in de aanhef, waaronder in 

ieder geval een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a, en 

artikel 2.2, lid 1, onder g en h, en een verkeersbesluit op grond van artikel 12 juncto 

artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer tot het 

plaatsen van het verkeersbord E1 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990 (parkeerverbod) in de Kotkastraat en voor zover nodig andere 

straten in de omgeving van het in de aanhef bedoelde perceel; alsmede overige voor 

het project benodigde besluiten; 

II. op grond van artikel 6.12, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening de bevoegdheden, 

bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel (vaststelling exploitatieplan en het 

besluit geen exploitatieplan vast te stellen), voor zover het de onder I, onder a, bedoelde 

omgevingsvergunning betreft, over te dragen aan burgemeester en wethouders; 

III. instemmend te bevestigen dat voor het project, bedoeld onder I, geen verklaring van 

geen bedenkingen is vereist, omdat het bouwplan behoort tot de categorieën van 

gevallen, waarvoor op grond van het besluit van de raad van 25 mei 2011, nummer 8f, 

geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en voldoet aan de daarin gestelde 

voorwaarden (categorie B, Nieuwbouw op open plekken).  

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 29 mei 2013. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

drs. A.G.M (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 


