
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP)     180-2016    

 

 

  

Burgemeester en Wethouders hebben op 20 mei 2016 van Gasunie Grid Services B.V., 

Postbus 181, 9700 AD  GRONINGEN, een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

ontvangen voor het vernieuwen van een gasleiding (omleiding tracé). De aanvraag 

betreft de locatie nabij de Tjonger ter hoogte van de A32 te Oudeschoot en is 

geregistreerd onder nummer 180-2016.  

 

Overwegingen  

- dat de gronden zijn gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan 

Buitengebied 2007, zoals dat is vastgesteld op 25 juni 2007, waarna het 

vervolgens partieel is herzien; 

- dat aan de betreffende gronden de bestemming “Agrarisch gebied 1” (art. 4) is 

toegekend, zodat de gronden in hoofdzaak zijn bestemd voor agrarische gebruik; 

- dat tevens aan een deel van de gronden de aanvullende bestemming 

“Nutsleidingen I” is toegekend, welke gronden naast de aangewezen 

basisbestemming bestemd zijn voor een ‘hoofdgastransportleiding’ (art. 37); 

- dat de uit te voeren werkzaamheden voorzien in het vernieuwen (verleggen) van 

een stuk van de hoofdgastransportleiding (een lengte van circa 55 meter) en het 

plaatsen van een nieuw afsluiterschema; 

- dat de nieuw aan te leggen leiding deels buiten de op de plankaart aangegeven 

aanduiding is geprojecteerd, zodat de werkzaamheden in strijd zijn met het 

geldende bestemmingsplan; 

- dat ten behoeve van de werkzaamheden graafwerkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd; 

- dat in het bestemmingsplan in artikel 4.4. en artikel 37.4. 

aanlegvergunningenstelsels zijn opgenomen; 

- dat onder meer het afgraven van gronden alleen is toegestaan, mits daarvoor een 

vergunning is verleend; 

- dat geen vergunning nodig is voor zover sprake is van normaal onderhoud; 

- dat in casu vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan niet kan worden 

volstaan met een aanlegvergunning; 

- dat uit artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) volgt, dat het is verboden zonder omgevingsvergunning 

een project uit te voeren voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het 

gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan; 

- dat uit artikel 2.1, derde lid volgt dat bij algemene maatregel van bestuur 

activiteiten kunnen worden aangewezen waarvoor het hiervoor gestelde verbod 

niet geldt; 

- dat betreffende activiteiten zijn opgenomen in artikel 2 van bijlage II van het 

Besluit omgevingsrecht (Bor); 

- dat artikel 2, lid 18 onder d. ziet op ondergrondse buis- en leidingstelsels, met 

uitzondering van een buisleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit 

externe veiligheid buisleidingen (Bevb); 

- dat in casu het Bevb van toepassing is, zodat een omgevingsvergunning is 

vereist; 

- dat verder uit artikel 2.12, eerste lid en volgende volgt dat voor zover een 

aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onder c, de omgevingsvergunning slechts kan worden verleend indien de activiteit 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening; 



 

 

 

 

 

- dat, indien de betreffende activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de 

omgevingsvergunning kan worden verleend met toepassing van a. de in het 

bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking, b. in de bij algemene 

maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of c. in de overige gevallen, indien 

de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat; 

- dat in artikel 37.7 van het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is 

opgenomen op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders het 

plan kunnen wijzigen, in die zin dat de bestemming “Nutsleidingen” op de 

plankaart wordt aangebracht; 

- dat de wijzigingsbevoegdheid kan worden toegepast mits, er als gevolg van de 

aanleg of het verleggen van leidingen geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 

aan de veiligheid, de gevolgen voor het landschap, het reliëf en het agrarisch 

gebruik van de grond, er geen belemmeringen optreden voor overige functies, de 

voorzienbare nieuwe infrastructuur, dorpsuitbreidingen en uitbreiding van 

bedrijventerreinen, er geen nadelige effecten optreden op landbouwkundige 

waarden in het agrarisch gebied en er geen verstoring optreedt van 

telecommunicatie en radarontvangst door hoogspanningsleidingen; 

- dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, zodat in beginsel toepassing kan 

worden gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid; 

- dat in casu door de aanvrager evenwel niet is verzocht om toepassing van de 

wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan, maar om een afwijking te 

verlenen van het bestemmingsplan door middel van een omgevingsvergunning;  

- dat het bestemmingsplan niet voorziet in een afwijkingsbevoegdheid als bedoeld 

in artikel 2.12, eerste lid onder a.; 

- dat in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht eveneens niet wordt 

voorzien in een afwijkingsbevoegdheid waarmee medewerking aan het plan kan 

worden verleend; 

- dat derhalve alleen medewerking kan worden verleend met de 

afwijkingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid onder a. 3o; 

- dat de aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing; 

- dat in de onderbouwing wordt ingegaan op de verschillende ruimtelijke aspecten, 

externe veiligheid, ecologie, bedrijven en milieuhinder, erfgoed, bodem, geluid, 

luchtkwaliteit en water; 

- dat ten behoeve van het plan onderzoek is gedaan naar respectievelijk 

archeologie (Lievense infra water milieu, archeologisch vooronderzoek, 11 mei 

2016), externe veiligheid (Lievense infra water milieu, Externe veiligheid GNIP A-

1514 Heerenveen QRA, 11 mei 2016), flora- en fauna (Lievense infra water 

milieu, 11 mei 2016) en water; 

- dat uit de onderzoeken volgt dat er geen belemmeringen zijn; 

- dat, voor wat betreft externe veiligheid betreft, wordt opgemerkt dat het rechtens 

niet is toegestaan binnen de veiligheidscontour (beperkt) kwetsbare objecten te 

realiseren; 

- dat bovendien, vanwege het aanlegvergunningenstelsel in de agrarische 

bestemming, het niet is toegestaan zonder vergunning graafwerkzaamheden uit 

te voeren; 

- dat de uitgevoerde onderzoeken en de ruimtelijke onderbouwing integraal 

onderdeel uitmaken van dit besluit; 

- dat het plan in overeenstemming is met het rijks-, provinciaal en gemeentelijk 

beleid; 

- dat het plan ruimtelijk aanvaardbaar is, zodat toepassing kan worden gegeven 

aan de afwijkingsbevoegdheid; 

- dat de gemeenteraad op 24 september 2012 een lijst met categorieën van 

gevallen heeft vastgesteld waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is 

vereist; 

- dat gelet op de aangewezen categorieën in casu geen verklaring van geen 

bedenkingen is vereist; 

- dat het besluit overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is 

voorbereid; 



 

 

 

 

 

- dat met ingang van 10 november 2016 gedurende een termijn van zes weken een 

ontwerpomgevingsvergunning met onderliggende stukken ter inzage hebben 

gelegen; 

- dat gelegenheid is geboden tot het indienen van zienswijzen; 

- dat hiervan tevoren kennis is gegeven op de wettelijk voorgeschreven wijze; 

- dat geen zienswijzen zijn ingediend; 

 

 

Procedure   

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 

van de Wabo. De aanvraag is beoordeeld voor de volgende activiteit en op basis van de 

genoemde artikelen:  

 

- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 

(artikel 2.1, lid 1c jo artikel 2.12 lid 1a onder 3° Wabo). 

 

Voorts is de aanvraag getoetst aan de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is 

dat de aanvraag voldoet en dat de gevraagde omgevingsvergunning kan worden 

verleend.  

Het besluit is voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. In dit 

kader heeft een ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegen en is 

gelegenheid geboden tot het indienen van zienswijzen.  

 

 

Besluit  

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.12 en 3.10  Wabo en 

afdeling 3.4 Awb de omvingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt 

verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de 

vergunning. 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor  de volgende activiteit: 

 

- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 

(artikel 2.1, lid 1c jo artikel 2.12 lid 1a onder 3° Wabo). 

 

Burgemeester en wethouders kunnen deze vergunning bij besluit intrekken in de 

gevallen, genoemd in Artikel 2.33 lid 2 van de Wet algemene bepalingen 

Omgevingsvergunning.  

 

Burgemeester en wethouders van Heerenveen d.d. 9-1-2017 

Namens dit college, 

 

 afdelingshoofd vergunningen, 

  J. Kleinheerenbrink. 

 

 

 

 

 

Voorschriften  

- De in de Natuurtoets gedane aanbeveling, betreffende het treffen van mitigerende 

maatregelen dient te worden opgevolgd, ter voorkoming van overtreding van de 

Flora- en faunawet. 

//vmhveen155/data/Afdeling/P_V/Dossiers/Akkrum/Galamaleane/1/330-2016/vergunningstukken/beschikking.do


 

 

 

 

 

Bij deze vergunning behoren: 

- beschikking; 

- formulier aanvraag omgevingsvergunning; 

- tekeningen/bijlagen: 

 Externeveiligheid, d.d. 20-5-2016 

 Archeologie, d.d. 20-5-2016 

 RuimtelijkeonderbouwingMod34, d.d. 20-5-2016 

 Natuurtoets, d.d. 20-5-2016 

 MOD34Schetsvoorstel, d.d. 20-5-2016 

 N-500-20-KR-009-A15, d.d. 20-5-2016 

 

 

 

Beroep 

Binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit kunt u hiertegen beroep instellen 

bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, Postbus 1702, 8901 CA  

Leeuwarden. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 j° 7:1 van de Awb 

ondertekend zijn en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, 

alsmede de gronden van het beroep. Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 

van dit besluit te worden overlegd. Voor het instellen van beroep is een griffierecht 

verschuldigd. De griffier zendt hiervoor een rekening. 

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 

voorwaarden.  

 

Verzoek om een voorlopige voorziening 

Het kan zijn dat u wegens spoedeisende omstandigheden wilt voorkomen dat het besluit 

onmiddellijk wordt uitgevoerd. Ook kan het zijn dat u in de problemen komt door een 

negatief besluit en u niet kunt wachten op de beslissing op uw beroepschrift. In dat geval 

kunt u, naast het indienen van uw beroepschrift, aan de Voorzieningenrechter van de 

Rechtbank te Leeuwarden vragen om een zogenaamde “voorlopige voorziening” te 

treffen. De Voorzieningenrechter is namelijk bevoegd het besluit te schorsen of een 

bepaalde maatregel te nemen. Het adres is als volgt: 

 

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland 

Afdeling bestuursrecht 

Postbus 150 

9700 AD Groningen 

 

Ook dit verzoek kunt u digitaal indienen op de hierboven vermelde wijze. 

 

Inwerkingtreding besluit 

De ontheffing treedt, indien er geen beroep wordt aangetekend, conform artikel 3.24 lid 

4 Wro, in werking met ingang van de zevende week na de dag van bekendmaking van dit 

besluit. Dit betekent dat er vanaf dat moment gebouwd kan worden. 

_________________________________________________________________ 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

