
OMGEVINGSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 29 januari 2016 een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een rosé stierenstal met 
kapschuur. 

De aanvraag gaat over Groeneweg 7 te Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie AE, nummer 
2189 en is bij ons geregistreerd onder zaak 7652-2016. 

De aanvraag is ingediend door Arend Kruizenga Advies, De Strubben 24, 7824 RH te Emmen namens 
Mts. Arling Reuvers, Groenweg 7, 7826 TE te Emmen. 

Het college van burgemeester en wethouders, gelet op: 
• dat de aanvraag is afgehandeld overeenkomstig de bepalingen van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb); 
• dat de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel g.ro en verder van de Wabo is gevoerd; 

Besluit VERZONDEN 2 ~ DEC. 2016 

Een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: 
• het bouwen van een bouwwerk; 
• het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; 
• het milieuneutraal wijzigen van een inrichting; 

overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen. 

Emmen, 23 december 2016 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Emmen, 
namens dezen, 
eni or medewerker Vergunningen, ~ .' 
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Bijlage 
Omgevingsvergunning zaak 7652-2016 
Activiteiten: 
• het bouwen van een bouwwerk; 
• het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; 

Gewaarmerkte stukken 
De volgende documenten maken deel uit van de vergunning: 

7652-2016:358752 Aanvraagformulier 
7652-2016:708655 Machtiging 
7652-2016:497486 Archeologierapport d.d. 25-02-2016 
7652-2016:994910 Milieutekening d.d. 09-07-2016 
7652-2016:595200 Aangepaste bijlage AIM en OBM d.d. juni 2016 
7652-2016:924652 Tekening overzicht bedrijf d.d. 29-01-2016 teknr M-01 
7652-2016:653032 Bestektekening d.d. 27-05-2016 teknr B-01 
7652-2016:008456 Bestektekening gevels/doorsneden d.d. 27-05-2016 teknr B-02 
7652-2016:461968 Constructietekening rosestierenstal d.d. 14-07-2016 
7652-2016:824363 Fundatiepoerenboekje d.d. 14-07-2016 
7652-2016:043244 Statische berekening d.d. 11-07-2016 
7652-2016:000319 Akoestisch onderzoek d.d. 26-08-2016 

Volledigheid 
Wij hebben aan de hand van de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) bekeken ofuw aanvraag 
voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van uw bouwplan op de fysieke 
leefomgeving. Uw aanvraag is volledig en in behandeling genomen. 

Overwegingen 
Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen: 

De activiteit 'het bouwen van een bouwwerk' 
Bij de toetsing van een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit 'het bouwen van een bouwwerk' 
spelen de weigeringsgronden uit artikel z.io Wabo een rol. Indien geen van deze weigeringsgronden 
aanwezig is, moeten wij de gevraagde vergunning verlenen. Hieronder gaan wij nader in op de 
afzonderlijke weigeringsgronden: 

a. Bouwbesluit 2012 
U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project, na opvolging van de in deze beschikking nader 
genoemde voorschriften, voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. 

b. Bouwverordening 
U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project voldoet aan de bepalingen van de 
Bouwverordening. 

c. Redelijke eisen van welstand 
Het project is door de welstandcommissie getoetst aan de bepalingen van de welstandsnota van de 
gemeente Emmen. De commissie heeft op 29 februari 2016 positief geadviseerd. Het bouwplan voldoet 
aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel z.ro, eerste lid, onder b van de Wabo. 

d. Vigerend bestemmingsplan 
De locatie waar het project wordt uitgevoerd is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied 2011" en 
is voorzien van de bestemming "Agrarisch - Grondgebonden 1" (artikel g van de planregels). 
Het door u aangevraagde project is in strijd met de planregels. 
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De activiteit 'het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' 
Uw aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, omdat de nieuwe stal en overkapping gedeeltelijk 
buiten het bouwblok wordt opgericht. 

Is een project in strijd met het bestemmingsplan, dan wordt op grond van artikel z.ro, lid 2 van de Wabo 
de aanvraag ook aangemerkt als een aanvraag voor de activiteit 'gebruik in strijd met het 
bestemmingsplan'. Een aanvraag wordt geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 
2.12 van de Wabo niet mogelijk is. 

Wij hebben beoordeeld of wij een omgevingsvergunning voor de activiteit 'gebruik in strijd met het 
bestemmingsplan' op grond van artikel a.iz van de Wabo kunnen en willen verlenen. 

De regels van het bestemmingsplan bieden geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheid om medewerking 
te verlenen aan uw project. Ook artikel a van Bijlage II bij het Bor biedt daarvoor geen mogelijkheid. 

Uw project kan worden gerealiseerd als uw project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 
De motivering van ons besluit moet een goede ruimtelijke onderbouwing bevatten, als bedoeld in artikel 
2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo. 

Voor uw project is een ruimtelijke onderbouwing (bijlage bij dit besluit) opgesteld. In deze ruimtelijke 
onderbouwing is aandacht besteed aan de relevante milieu- en omgevingsaspecten. De belangrijkste 
conclusie van de ruimtelijke onderbouwing is dat het aangevraagde project ruimtelijk en 
stedenbouwkundig aanvaardbaar is. 

Verklaring van geen bedenkingen 
Op grond van artikel z.az, lid 1 van de Wabo en artikel ö.s, lid 1 van het Bor moeten wij een aanvraag 
voor de activiteit 'gebruik in strijd met het bestemmingsplan', die uitsluitend vergunbaar is op grond van 
artikel z.rz, lid 1, onder 3° van de Wabo, voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad geeft 
vervolgens aan of deze wel of geen bedenkingen heeft tegen het project. 

De gemeenteraad kan, op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Bor, categorieën aanwijzen waarin een 
verklaring niet is vereist. De gemeenteraad heeft op 28 april 2011 besloten tot het aanwijzen van 
categorieën van gevallen waarin een verklaring niet is vereist. Het onderhavige project behoort tot een 
aangewezen categorie, waardoor in dit geval geen verklaring nodig is. 

Voorwaarden 
De onderstaande onderdelen uit de omgevingsvergunning moeten voldoen aan (de daarbij genoemde 
artikelen uit) het Bouwbesluit en/of de Bouwverordening. 

1. Er dient een blustoetstel bij de ingang van de stal aanwezig te zijn; 

Van deze voorwaarden dient de vergunninghouder ten minste 4 weken voor aanvang van de uitvoering 
van het betreffende onderdeel de daarbij behorende gegevens te overleggen ter nadere goedkeuring. 

Indien uit de gegevens niet of onvoldoende blijkt dat wordt voldaan aan de betreffende voorschriften, 
krijgt u daarover binnen 3 weken na indiening schriftelijk bericht. 
U kunt starten met de werkzaamheden van het betreffende onderdeel na de inwerkingtreding van deze 
vergunning en als wij de nader ingediende stukken goedgekeurd hebben en u daarvan schriftelijk bericht 
heeft ontvangen. 
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Wij willen u tevens wijzen op het volgende: 
Verlenen van de omgevingsvergunning aan u betekent niet dat u inbreuk kunt maken op rechten van 
derden (buren, anderen). U dient, los van de omgevingsvergunning, de rechten van derden, op grond van 
het Burgerlijk Wetboek, te respecteren; 

Voor de versnelde afvoer via de sloot op de schouwsloot richting het Oosterbos, dienen compenserende 
maatregelen te worden genomen voor het vasthouden en vertraagd afvoeren van hemelwater voor ca. 380 
mg. 
Voor wijzigingen in de waterhuishouding dient contact opgenomen te worden met het waterschap Hunze en 
Aa's. 
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Bijlage 
Omgevingsvergunning zaak 7652-2016 
Activiteit: 
• het milieuneutraal wijzigen van een inrichting. 

Bij de beslissing betrokken onderwerpen 

Bevoegd gezag 
De inrichting betreft een akkerbouw- en vleeskalverenbedrijf. De activiteiten binnen de inrichting vallen 
onder de categorieën van bijlage I, onderdeel C categorie 8. van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op 
grond hiervan zijn wij het bevoegde gezag voor het verlenen van de gevraagde vergunning. 

Volledigheid 
Artikel z.B van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een 
omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling 
is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht, met een nadere uitwerking in de Regeling 
omgevingsrecht. 
Wij zijn 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 dan ook in behandeling genomen. 

Type inrichting 
De inrichting valt onder de volgende categorieën van inrichtingen die milieugevolgen 
(kunnen) hebben en die als zodanig in Bijlage I van het Bor aangewezen zijn. 
• categorie i.r.a. en b.: elektro- en/of verbrandingsmotorisch vermogen van meer dan 1,5 kW; 
• categorie 5.1.: opslaan van (licht) ontvlambare en/of brandbare vloeistoffen; 

categorie 7.l.a.: opslaan van (meer dan 10 ma) dierlijke en/of overige organische 
meststoffen; 
categorie 8.1.a.: fokken en houden van dieren; 
categorie 9.1.e.: opslaan van voedingsmiddelen voor dieren. 

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven toestemming van het bevoegd 
gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. Deze "toestemming vooraf' wordt 
omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) genoemd. Het doel van de OBM is dat het bevoegd 
gezag vooraf instemt met het van start gaan van een specifieke activiteit op een specifieke locatie. De 
OBM bestaat uit een instemming of een weigering. Aan de instemming mogen wij geen voorschriften 
verbinden (artikel g.ig.a Bor). In artikel z.z.a, lid 1 zijn categorieën van inrichtingen opgesomd 
waarvoor een OBM moet worden aangevraagd. 
Bij het beslissen op de aanvraag om een OBM dienen wij volgens artikel a.rz Wabo te 
toetsen aan artikel g.igb Besluit omgevingsrecht. Een toetsing aan dit artikel vindt hieronder plaats. 
Er wordt een OBM aangevraagd voor het houden van vleesrunderen (milieueffectrapportage (m.e.r.) 
artikel z.za, lid 1, sub i. van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en het oprichten van een dierenverblijf 
voor vleesrunderen (fijn stof) artikel z.za, lid 4, onder a, sub 1 van het (Bor). 
Ten aanzien van deze activiteit(en) is in artikel s.igb, lid 1 Bor bepaald dat de OBM moet worden 
geweigerd indien: 

het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld; 
de activiteit leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof. 

Toetsing mer-OBM (m.e.r.-beoordelingsplicht) 
De aangevraagde activiteiten hebben betrekking op een activiteit die de drempelwaarden van de 
onderdelen C en D zoals genoemd in categorie 14 van het besluit milieueffectrapportage niet 
overschrijdt. In die zin bestaat er geen directe m.e.r-plicht ofm.e.r.-beoordelingsplicht. Op grond van 
artikel z, lid 5 onder b van het Besluit m.e.r. moet voor activiteiten die voorkomen in onderdeel D en die 
beneden de drempelwaarde vallen een toets worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen 
kunnen worden uitgesloten; een zogenoemde "vormvrije m.e.r. beoordeling". Voor agrarische 
activiteiten is dit in het Bor geïmplementeerd in artikel 2.2a, lid 1. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling 
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dat de vormvrije m.e.r.-beoordeling 'ontaardt' in een uitgebreid onderzoek naar mogelijke 
milieugevolgen. 

Bij de toetsing van de aanvraag hebben wij rekening houden met de criteria die zijn genoemd in bijlage 
III van de EU-richtlijn milieueffectrapportage (2011/92/EU). 

Deze criteria hebben betrekking op: 
1) de kenmerken van het project; 
2) de plaats van het project; 
3) de kenmerken van het potentiële effect. 

Ad 1: Kenmerken van het project 
De aanvraag heeft betrekking op een rundveehouderij dat geruime tijd op deze locatie is gevestigd. De 
ingediende aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van het bedrijf met een nieuw te bouwen stal ten 
behoeve van het houden van vleeskalveren. Door deze uitbreiding neemt het aantal dieren toe met 232 
stuks. Voor de nieuw te bouwen stal ten behoeve van het houden van vleeskalveren zijn tot i januari 
2020 conform het Besluit huisvesting geen maximale emissiewaarden voor ammoniak vastgesteld. Twee 
bestaande stallen en de nieuw te bouwen stal worden voorzien van mechanische ventilatie. In de huidige 
situatie waren alle stallen natuurlijk geventileerd. 

Ad 2 en 3: Plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect 

De bescherming van Natura-aooo-gebieden (habitat- en vogelrichtlijngebieden) en Beschermde 
natuurmonumenten is geregeld in de Natuurbeschermingswet. Gedeputeerde Staten van de provincie 
Drenthe is hiervoor het bevoegd gezag. In de omgeving van de inrichting ligt het Natura 2000 gebied 
Bargerveen (ca 9 kilometer). Voor de verandering van de inrichting heeft de aanvrager op 24 
november 2015 een aanvraag ingediend bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (kenmerk 201502882- 
00618218). Aangezien deze aanvraag eerder is ingediend dan de Wabo aanvraag geldt hiervoor 
geen aanhakingsplicht. De vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet wordt in een 
aparte procedure afgehandeld. Op 1 augustus 2016 heeft de Provincie Drenthe het definitieve 
besluit voor het verlenen van de vergunning genomen. 

De inrichting ligt in het buitengebied van de gemeente Emmen. Provinciale Staten van Drenthe 
hebben op grond van de Wet ammoniak veehouderij zeer kwetsbare gebieden binnen de provincie 
Drenthe aangewezen. Op basis van de meest recente kaart behorend bij het besluit van Provinciale 
Staten ligt de nieuw te bouwen stal buiten een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. 

De inrichting is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Regeling geurhinder en 
veehouderij (Rgv). Voor vleeskalveren zijn geuremissiefactoren opgenomen in de Rgv. De geurbelasting 
overschrijdt de gestelde norm niet. T.a.v. de huidige vergunning neemt de geurbelasting enigszins toe. 
Er wordt aan de minimaal vereiste vaste afstanden gevel tot gevel voldaan. 

De wijziging van de inrichting ten aanzien van het geluidsaspeet zijn voor de omgeving milieuhygiënisch 
aanvaardbaar. Wij gaan gebruik maken van de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften voor geluid op te 
stellen conform het activiteitenbesluit. 

Conclusie 
De wijziging van de inrichting zal er niet toe leiden dat de activiteit belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu heeft waarvoor een milieueffectrapport moet worden gemaakt. 

Toetsing OBM fijn stof 
De OBM is aangevraagd voor het houden van dieren, als bedoeld in artikel 2,2a, lid 4 onder a van het 
Bor. Ten aanzien van die activiteit is in artikel g.rgb, lid 6 van het Bor bepaald dat de OBM moet worden 
geweigerd indien deze activiteit leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor zwevende deeltjes 
(PMlO), bedoeld in bijlage 2, voorschrift 4.1 Wet milieubeheer. Deze verplichting tot weigering geldt 
alleen indien het in acht nemen van grenswaarden is vastgelegd bij ofkrachtens artikel s.ie Wet 
milieubeheer. Hierover merken wij het volgende op: 
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen voor de eoncentraties van 
stikstofdioxide, zwaveldioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PMlO), lood, koolmonoxide, ozon, 
arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen en benzeen in de lucht. Op grond van artikel g.ö van de Wet 
milieubeheer dienen de grenswaarden uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer in acht te worden 
genomen. 
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Op basis van het Hoofdstuk 5, titel g.z, Wet milieubeheer (hierna hoofdstuk 5 Wm) bedraagt de 
grenswaarde voor de jaargemiddelde eoncentratie van PMlO in de lucht 40Ilg/m3. Naast een 
grenswaarde voor de jaargemiddelde fijn stof concentratie, is in bijlage 2 van de Wet milieubeheer ook 
een grenswaarde voor de za-uursgemiddelde PMlO eoncentratie (dagnorm). De dagnorm voor PMlO 

bedraagt 50 ug/ms De dagnorm mag niet meer dan 35 keer per jaar worden overschreden. 

Besluit NIBM (Niet in betekende mate bijdragen) 
Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekende mate bijdraagt 
aan de eoncentratie PMlO in de buitenlucht, dan hoeft een project niet langer meer getoetst te worden. 

Een project is NIBM als aannemelijk is dat het project een toename van de eoncentratie veroorzaakt van 
maximaal gss, De 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde eoncentratie van fijn stof (PMlO) 

komen overeen met 1,2Ilg/m3 fijn stof. 

Regeling NIBM 
In de regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze 
gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 
De veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM. Wel is een vuistregelopgesteld voor 
veehouderijen in de "Handreiking fijn stof en veehouderij" van mei 2010, waarmee een uitbreiding of 
oprichting NIBM is (zie onderstaande tabel). 

Tb l. toetsi NIBM ti H d iki fii t f houderii a e: oetsmg con orm an rel ng un so en vee ou ern. 
Afstand tot te toetsen 70m 80m 90m 100m 120m 140m 160m 
plan 
Totale emissie in g/jr. 324000 387000 473000 581000 817000 1075000 1376000 
van uitbreiding/ 
oprichting 

Indien bij een bepaalde afstand niet meer wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel dan is de 
oprichting/uitbreiding zeker NIBM. 

Door de voorgenomen verandering zal er sprake zijn van een lichte toename van de totale fijnstof emissie 
van de inrichting. De fijnstofemissie in de bestaande situatie bedraagt 16.368 gram fijn stof per jaar. In 
de aangevraagde situatie bedraagt de totale fijnstofemissie 24.024 gram per jaar. Dit betekent een 
toename van 7.656 gram fijnstof per jaar. Op basis van bovenstaande kan de totale fijnstof emissie 
derhalve als NIBM worden beschouwd. 

Conclusies 
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. De inrichting moet voldoen aan de voorschriften 
zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling voor zover deze van 
toepassing zijn op de inrichting. 
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Bijlage 

Rechtsbeschermingmogelijkheden 

A Zienswijze 
Gedurende in de desbetreffende kennisgeving genoemde termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk 
of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. 
Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). De mondelinge zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd. 
Gezien de administratieve afwikkeling is het wenselijk om uw mondelinge zienswijze een week voor 
afloop van de termijn kenbaar te maken. 
De naar voren gebrachte zienswijzen worden bij het besluit gevoegd en mede ter inzage gelegd. 
Alleen als u nu uw zienswijze naar voren brengt kunt u, mits u tevens belanghebbende bent, in een later 
stadium in beroep gaan. 

B Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen tegen een vergunning of een weigering binnen een termijn van 6 weken een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. De bezwaartermijn begint op de dag na de 
datum van bekendmaking van het betreffende besluit. 
Een bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten: 
• de naam en het adres van de indiener; 
• dagtekening; 
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht inclusief datum en nummer van het genomen 

besluit; 
• de gronden (redenen) van het bezwaar; 
• een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede 
• behandeling noodzakelijk is; 

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen of te laat is ingediend, kan het bezwaar niet 
ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw bezwaren 
hoeft in te gaan. Een onafhankelijke commissie zal uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze 
commissie brengt na het horen een advies uit aan de het college van burgemeester en wethouders. Het 
college neemt de beslissing op uw bezwaarschrift. 

C Beroep 
Het beroep kan enkel worden ingesteld door belanghebbenden. Aldus kan degene die tijdig zijn/haar 
zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Emmen naar voren heeft 
gebracht, evenals een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen 
zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, 
afdeling bestuursrecht. 
Voor een beroepschrift gelden dezelfde minimumeisen als voor een bezwaarschrift (zie opsomming 
onder B). Voor de indiening van een beroep bent u griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Rechtbank Noord 
Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. 
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D Voorlopige voorziening 
Als u tegen een besluit bezwaar maakt ofberoep instelt, heeft dit geen schorsende werking. De besluiten 
treden in werking op de dag waarop de bezwaar- jberoepstermijn begint, dan wel op de dag na afloop van 
de bezwaar-yberoepstermijn, Dit betekent dat het genomen besluit mag worden uitgevoerd zolang het 
college van burgemeester en wethouders op basis van het advies van de onafhankelijke commissie of de 
Rechtbank Noord-Nederland niet anders heeft beslist. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor 
u zijn. Daarom kunt u, zolang er nog geen definitieve uitspraak over uw bezwaar of beroep is, bij 
afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 
AD te Groningen. De werking van het besluit wordt dan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist. Voor 
de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 
Indien sprake is van een van rechtswege verleende vergunning kan een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend om juist de opschortende werking van een bezwaarschrift te beëindigen. 

E Inwerkingtreding 
De hoofdregel is dat de vergunning, in werking treedt een dag na haar bekendmaking. Er is een aantal 
uitzonderingen op deze hoofdregel. 

1 De omgevingsvergunning voor de activiteiten: 
• het 'uitvoeren van een werk'; 
• het 'slopen van een bouwwerk'; 
• het 'slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht'; 
• het 'slopen van een monument'; 
• het 'vellen van een houtopstand'; 
• en die tot stand is gekomen via de reguliere procedure treedt pas in werking na afloop van de bezwaartermijn 

(ofwel zes weken na de bekendmaking). 

2 De omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met toepassing van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure, treedt aitijd in werking na afloop van de termijn voor het indienen van 
een beroepsschrift (ofwel zes weken na de dag waarop de terinzagelegging is aangevangen). 

3 De omgevingsvergunning die van rechtswege is verleend, treedt pas in werking na afloop van de 
bezwaartermijn (ofwel zes weken na de bekendmaking) of, indien bezwaar is gemaakt, nadat op dit 
bezwaar is beslist. 

Wanneer gedurende de genoemde termijnen bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. In het 
laatstgenoemde geval kan de vergunninghouder de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de 
opschorting op te heffen. 


