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1. Voorstel 

• Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een loods op het 

perceel plaatselijk bekend: Duurkenakker 23 in Meeden, kadastraal bekend: gemeente 

Muntendam, Sectie A, nummer 1652. 

 

2. Inleiding 

Op 9 mei 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een loods aan de 

Duurkenakker 23 in Meeden. De ingediende aanvraag was niet compleet. In 2017/2018 is uitgebreid 

aandacht besteed aan het compleet maken van de stukken. Er is een ruimtelijke onderbouwing 

geschreven, onderzoek gedaan en intensief overlegd met het waterschap. In december 2018 zijn de 

definitieve stukken ontvangen. 

 

Het perceel aan de Duurkenakker 23 is medio 2016 aangekocht door de betrokken ondernemer. De 

‘oude’ bebouwing is gesloopt en op het perceel zijn in 2017 een nieuwe bedrijfswoning en loods 

gebouwd. Voor de nieuwbouw van de bedrijfswoning is een vergunning verleend, de nieuwe loods is 

zonder vergunning gebouwd. Omdat de loods niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening 

zijn wij voornemens de nieuwe loods te legaliseren en is niet handhavend opgetreden. 

 

De aanvraag ziet op de bouw van een (reeds gebouwde) loods voor in- en verkoop van machines en 

de bijbehorende opslag. De gevraagde oppervlakte en hoogte is in strijd met het geldende 

bestemmingsplan. Er kan medewerking worden verleend met een omgevingsvergunning op grond 

van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 3ᵒ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(hierna: Wabo). Dit wordt ook wel het projectafwijkingsbesluit genoemd. Voorwaarde hierbij is dat 

het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en dat het besluit is voorzien van een 

ruimtelijke onderbouwing. Aan deze voorwaarden wordt voldaan. 
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3. Publiekssamenvatting 

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een loods aan de 

Duurkenakker 23 in Meeden. De loods wordt gebruikt voor in- en verkoop van machines en de 

bijbehorende opslag. Er kan medewerking verleend worden aan de loods via een 

omgevingsvergunning waarmee wordt afgeweken van het bestemmingsplan, ook wel een 

projectafwijkingsbesluit genoemd. Het college is voornemens medewerking te verlenen aan deze 

aanvraag en vraagt de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.  
 

4. Bevoegdheid van de raad 

In de artikelen 2.27 Wabo en 6.5 Bor staat dat voor een projectafwijkingsbesluit de gemeenteraad 

een verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) moet afgeven. De Bor bepaalt ook dat de 

gemeenteraad categorieën van gevallen kan aanwijzen waarin een vvgb niet vereist is. Uw raad 

heeft op 20 december 2018 een lijst met categorieën vastgesteld. Voorliggende aanvraag past niet 

binnen deze lijst, waardoor uw raad gevraagd wordt een ontwerp vvgb af te geven. 

 

5. Beoogd effect 

De reeds gebouwde loods aan de Duurkenakker 23 in Meeden legaliseren. 

6. Historische context 

Er zijn geen eerdere voorstellen aan de gemeenteraad geweest over deze zaak. 

7. Argumenten 

1.1 | De loods is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. 

Het perceel aan de Duurkenakker 23 is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Menterwolde’ en heeft daarin de bestemming ‘Bedrijf’. In- en verkoop van machines en de 

bijbehorende opslag is op deze locatie toegestaan. De gevraagde loods is qua oppervlakte en 

hoogte in strijd met het bestemmingsplan. In de regels is opgenomen dat de oppervlakte niet meer 

mag bedragen dan de bestaande gezamenlijke oppervlakte, in dit geval 1700 m². De nieuwe loods 

heeft een oppervlakte van 1800 m². In het bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen om, 

onder voorwaarden, eenmalig een uitbreiding van ten hoogste 20% toe te staan. Verder is bepaald 

dat de goot- en bouwhoogte maximaal 5 en 9 meter mogen bedragen. De aangevraagde loods heeft 

een goothoogte van 6 meter en een bouwhoogte van 11,46 meter. De gevraagde maatvoering is 

noodzakelijk voor het type werktuigen waarin het bedrijf handelt. 

De gevraagde loods is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. De aangevraagde loods is 

ruimtelijk gezien onderdeel geworden van een bebouwingscluster van loodsen aan de 

Duurkenakker. Het naastgelegen bebouwingscluster vormt daarmee de directe ruimtelijke context. 

Het gekozen terughoudende kleurgebruik van de loods past bij de belende percelen en is daarmee 

zowel passend bij de directe omgeving als bij de landschappelijke context. Het extra oppervlak en 

de extra hoogte van de loods is vanuit dit bebouwingscluster te legitimeren. De afwijking in 

maatvoering is in relatie tot de naastgelegen gebouwen klein, waardoor de loods qua maatvoering 

op deze plek ruimtelijk gezien passend is. De gekozen locatie is vanuit het open landschap direct 

ten noorden van het perceel gezien bovendien passend. Door de situering naast een 

bebouwingscluster loodsen blijft het geheel aan bebouwing compact, waardoor het effect op het 

open landschap zoveel mogelijk beperkt wordt. Voor omwonenden betekent de loods geen 

onevenredige aantasting van de woonsituatie, uitzicht of ruimtelijk beeld. 
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Verder is de aanvraag vergezeld van een ruimtelijke onderbouwing, zie bijlage 2. In de ruimtelijke 

onderbouwing zijn onder andere de planbeschrijving, toetsing aan het beleid, de afweging van de 

milieuaspecten en de uitvoerbaarheid opgenomen. Voor deze punten verwijzen wij u dan ook graag 

naar de bijlage. Samengevat kan gesteld worden dat er planologisch geen beletselen zijn om de 

loods te vergunnen. 

 

1.2 | De overlegpartners zijn akkoord. 

Voor een projectafwijkingsbesluit wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. Dit 

betekent dat onder andere dat vooroverleg moet worden gevoerd.  

De ruimtelijke onderbouwing is in dit kader toegezonden aan onder andere de provincie, het 

waterschap en de Veiligheidsregio Groningen. De ingekomen overlegreacties zijn opgenomen in de 

‘Nota van overlegreacties: Aanvraag omgevingsvergunning bouw loods Duurkenakker 23 Meeden’. 

Alle overlegpartners kunnen instemmen met de omgevingsvergunning voor de loods. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

1.1 | Planschade 

Na verlening van de omgevingsvergunning kunnen planschadeverzoeken ingediend worden bij ons 

college. Met de initiatiefnemer wordt een planschadeovereenkomst gesloten. Hiermee komt 

mogelijke planschade voor zijn rekening. 

9. Financiële paragraaf 

Het omgevingsvergunning voor de bouw van een loods aan de Duurkenakker 23 in Meeden heeft 

geen financiële gevolgen voor de gemeente. Alle kosten die verband houden met de procedure om 

te komen tot een omgevingsvergunning zijn voor rekening van de initiatiefnemer. 

 

10. Communicatie 

Na het afgeven van de ontwerp vvgb wordt deze samen met de ontwerp omgevingsvergunning zes 

weken ter inzage gelegd. De terinzagelegging wordt bekendgemaakt via een publicatie in de 

Regiokrant, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Alle overlegpartners kunnen instemmen met vergunningverlening, zie argument 1.2. 

 

Uw besluit wordt in de procedure voor de omgevingsvergunning ingebracht. De ontwerp vvgb wordt 

samen met de ontwerp omgevingsvergunning zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn 

kan iedereen de stukken bekijken, vragen stellen en indien nodig een zienswijze indienen. 

Eventuele zienswijzen worden afgewogen, waarna besluitvorming over de definitieve 

omgevingsvergunning kan plaatsvinden. Hierbij moet eveneens een definitieve vvgb afgegeven 

worden. Conform uw besluit van 20 december 2018 wordt de ontwerp vvgb aangemerkt als een 

definitieve vvgb, mits geen zienswijzen worden ingediend. 
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