
 

 
 

 
 

 
 

Besluit 

verlenen van de omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een overkapping 

 

   Adres  Leeksterweg 59 te Haulerwijk 
   Besluitdatum: 1-8-2017 
   Besluitnummer: OV-2017-3448 
 

Aanvrager: 
Frisia Food B.V. 

Postbus 8, 8433 ZS Haulerwijk 
 

Gemachtigde: 
Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs 

Postbus 31, 9289 ZH Drogeham 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben op 18 mei 2017 een aanvraag ontvangen 
voor het bouwen van een overkapping, op het adres Leeksterweg 59 te Haulerwijk. De aanvraag is 
geregistreerd onder nummer OV-2017-3448. 
 
Kadastrale gegevens 
De in de aanvraag bedoelde activiteit zal plaatsvinden op het perceel kadastraal bekend als gemeente  
Donkerbroek sectie B, nummer 10904. 
 
Registratie Omgevingsloket 
De aanvraag is aangeleverd en geregistreerd in het Omgevingsloket online (OLO) bij ons bekend 
onder OLO nummer: 2985127 
 
Besluit 
Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een overkapping.  
 
Activiteiten  
De  omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten: 

- Bouwen 
- Milieu (neutraal wijziging) 

 
Documenten bij beschikking 
De volgende documenten maken deel uit van de vergunning:  
  - plattegrond 
  - A1-1-200_FRISIA FOOD_06-06-2017_V2_pdf 
  - Aanvraag van 18 mei 2017 (OLO 2985127); 
  - Onderbouwing milieuneutraal (mutatiedatum 18-5-2017); 
  - Tekening Aanzichten d.d. 18 mei 2017; 
  - Situatietekening d.d. 18 mei 2017. 
 



 
 

 
 
 
Omgevingsvergunning procedure 
De omgevingsvergunning is met de reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) voorbereid. 

Projectbeschrijving 

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het bouwen van een 
overkapping ten behoeve van wachtende trailers. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen 
in de aanvraag om vergunning. 
 
De aanvraag voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wabo) is getoetst 
aan artikel 2.10 van de Wabo (beoordelingscriteria voor het bouwen van een bouwwerk). 
 
De aanvraag heeft betrekking op een inrichting die valt onder 8.3 van onderdeel C van bijlage I bij het 
Besluit omgevingsrecht. Er is sprake van een IPPC installatie categorie 6.4a “de exploitatie van 
slachthuizen met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren.” De inrichting 
is daarom vergunningplichtig. 

Huidige Vergunningssituatie 

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel 
meldingen geaccepteerd: 
 

- Omgevingsvergunning (revisie) 28 juli 2015 (aanvraag nummer: Z-HZ_WABO-2014-0309) 
- Omgevingsvergunning milieuneutraal voor het plaatsen van twee kantoorunits en een 

laadstation (Z-HZ_WABO-2015-0549, d.d. 6 november 2015)   
 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die 
binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct 
werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 
  
In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een 
vergunningplicht geldt. 
De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting.  
In de vergunning zijn alleen voorschriften voor aspecten en activiteiten opgenomen die niet zijn 
geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriele regeling. 
Door de aangevraagde verandering, de bouw van een overkapping, wijzigt er op dit gebied niets ten 
opzichte van de huidige situatie.   
 
Gebleken is dat uw aanvraag aan bovenstaande criteria voldoet en daarom verlenen wij u de 
gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Ontvankelijkheid 
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. 
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 ontvankelijk en in 
behandeling genomen. 
 
Besluittermijn verlengd 
Op 12 juli 2017 hebben wij de beslistermijn met 42 dagen verlengd.  De reden hiervan was dat de 
aanvraag voorgelegd moest worden aan de FUMO, waardoor er meer tijd nodig was om tot een goed 
besluit te kunnen komen. 
 
 
 



 
 

Inwerkingtreding besluit 
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking (artikel 6.1, lid 1 van de 
Wabo) Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. Wij 
raden u aan om de bezwaartermijn af te wachten alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.  
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde 
belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de 
beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. 
 
Overwegingen  
Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen: 
 
• Het bouwen van een bouwwerk 
De aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ is getoetst aan artikel 2.10 van de 
Wabo. Indien geen weigeringsgronden aanwezig zijn, kunnen en moeten wij de gevraagde vergunning 
verlenen.  
 
a. Bouwbesluit 2012 
U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project, eventueel 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, eventueel na opvolging van de in deze 
beschikking nader genoemde voorschriften, voldoet aan de bepalingen van de bouwverordening. 
 
c. Redelijke eisen van welstand 
Het uiterlijk en/of de plaatsing van het project is, zowel op zichzelf beschouwd als in relatie tot de 
omgeving, niet in strijd met redelijke eisen van welstand. Daartoe is het project door de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem getoetst aan de bepalingen van de welstandsnota 
van de gemeente Ooststellingwerf. De commissie heeft op 7 juni 2017 positief geadviseerd  
Wij zien geen aanleiding om van het advies van de commissie af te wijken.  
 
d. Bestemmingsplan / beheersverordening 
De locatie waar het project wordt uitgevoerd is gelegen in het geldende bestemmingsplan 
"Bedrijventerreinen" en het heeft daarin de enkelbestemming 'Bedrijventerrein' (art. 5) en de 
functieaanduidingen 'bedrijf tot en met categorie 3.2' en 'specifieke vorm van bedrijf - 
pluimveeslachterij'. Het project voldoet aan de regels van het bestemmingsplan. 

 
 

• Milieu (neutrale wijziging) 
 
Inhoudelijke overwegingen 

 Toetsing voorwaarden Wabo 

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking 
van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo 
bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning 
wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent  dat een vergunning 
wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de 
inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt tot 
1. andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is 
toegestaan; 
2.een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer; 
3. een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. 
  
De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging. 



 
 

 Toetsing gevolgen milieu 

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat 
de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat: 
De bouw van een overkapping geen invloed heeft op de milieuaspecten bodem, lucht, geluid en 
trillingen, geur, afvalwater, energie en vervoersmanagement, afvalstoffen, afval, externe veiligheid. 
De overkapping, gewenst vanuit dierenwelzijnsoverwegingen, wordt gebouwd om trailers die in 
afwachting zijn om gelost te worden, te beschermen tegen directe weersinvloeden zoals inregenen, 
harde wind of direct zonlicht.  
De trailers staan nu op dezelfde plaats te wachten maar dan zonder de overkapping. Samenvattend 
kan gesteld worden dat de overkapping geen wijzigingen met zich brengt op welk milieuaspect ook. 
  
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. 
 
Toetsing verplichting tot het maken van een milieueffectrapport 
Er is geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport   

 Toetsing geen andere inrichting 

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat 
de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. 

 Conclusie 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn 
er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 
 
 
 



 
 

VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN  
Aan dit besluit zijn de volgende voorschriften verbonden:  
 
Het (ver)bouwen van een bouwwerk: 

• De uitvoering van de bouwwerkzaamheden moet plaatsvinden in overleg met de afdeling OWO-

VTH te Gorredijk.  

• Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en 

de gemeentelijke Bouwverordening en de krachtens die verordening gestelde nadere regels. 

Aandachtspunten 

• Wij kunnen deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien: 

a) de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;  
b) niet overeenkomstig de vergunning is of wordt gehandeld;  
c) de aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden 

nageleefd;  
d) de voor de vergunninghouder voorschriften niet zijn of worden nageleefd. 
e) binnen 26 weken na dagtekening van deze vergunning geen aanvang is gemaakt met 

de bouwwerkzaamheden of deze langer dan zes maanden is of wordt gestaakt.  
 
• Schade toegebracht aan gemeente-eigendommen of aan eigendommen van derden moet na 

overleg met de betreffende partijen worden hersteld of vergoed. 

• Vergunninghouder wordt erop gewezen, dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden, 

waarvoor nu vergunning is verleend, wellicht nog andere vergunningen, ontheffingen of 

toestemmingen zijn benodigd van bijvoorbeeld de provincie, een waterschap of het Rijk. 

Daarnaast kunnen ook bepalingen van privaatrechtelijke aard het nodig maken dat 

toestemming wordt verkregen van bijvoorbeeld de eigenaar en/of de gebruiker van een 

aangrenzend perceel. Deze verleende vergunning vrijwaart de vergunninghouder derhalve niet 

tegen aanspraken van derden. Hij blijft daarvoor zelf verantwoordelijk. 

• Met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden mag niet eerder worden begonnen alvorens 

aan alle relevante voorschriften in deze vergunning is voldaan. 

Kennisgeving start en einde bouwwerkzaamheden 
Wij attenderen u erop dat zowel start (inclusief ontgraving) als einde van de bouwwerkzaamheden 
tenminste 2 dagen vóór feitelijke aanvang/einde aan de gemeente moet worden doorgegeven.  
Bij melden van het einde van de werkzaamheden, voeren wij een eindcontrole uit, sluiten wij het 
dossier af en melden het bouwwerk gereed. Let op: U mag het nieuwe bouwwerk pas in gebruik 
nemen als de gemeente het bouwwerk daadwerkelijk gereed heeft gemeld. (Bouwbesluit artikel 1.25) 
Start en einde bouw kunt u doorgeven via email op : handhaving@opsterland.nl  
 
Deze brief is opgesteld en ondertekend met inachtneming van het Besluit mandaat OWO-VTH 2016. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf 
 
 
 
 
 
 
W. Smit 
Teamleider Vergunningen 
 



 
 

Bezwaarmogelijkheden 
Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een 
bezwaarschrift sturen naar:  
 
Gemeente Ooststellingwerf  
T.a.v. de commissie van advies voor de bezwaarschriften  
Afdeling Concernzaken  
Postbus 38  
8430 AA  Oosterwolde. 
 
Zet in het bezwaarschrift in ieder geval: 
• de dagtekening en uw naam en adres 
• een omschrijving van het besluit 
• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit 
• uw handtekening 
 
Voorlopige voorziening 
Met een bezwaarschrift houdt u de werking van het besluit niet tegen. Als u dat wel wilt, dan kunt u 
schriftelijk vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter. U kunt dit alleen doen als u 
al een bezwaarschrift heeft ingediend. Ook moet u kunnen aangeven waarom u de voorziening dringend 
nodig heeft. Uw verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar:  
 
Rechtbank Noord-Nederland 
Afdeling Bestuursrecht 
Postbus 150 
9700 AD  Groningen 
 
U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).   
 
Let op: aan een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
 
 


