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Nota van overlegreacties 

 
Aanvraag omgevingsvergunning  

bouw loods Duurkenakker 23 Meeden 
 
 

Maart 2019 
 

 
 
1. Inleiding 
 
Inhoud aanvraag omgevingsvergunning 
Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een loods aan de 
Duurkenakker 23 in Meeden. Het betreffende perceel is medio 2016 aangekocht door de betrokken 
ondernemer. De ‘oude’ bebouwing is gesloopt en op het perceel is een nieuwe bedrijfswoning en loods 
gebouwd. Voor de nieuwbouw van de bedrijfswoning is in 2017 een vergunning verleend, de nieuwe 
loods is zonder vergunning gebouwd. 
 
De aanvraag omgevingsvergunning 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. De gevraagde maatvoering is echter noodzakelijk voor het type 
werktuigen waarin het bedrijf handel drijft. 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). 
 
Ten behoeve van de aanvraag is een landschappelijke inpassing gemaakt en is een ruimtelijke 
onderbouwing geschreven. 
 
Vooroverleg 
De ruimtelijke onderbouwing is op 28 januari 2019 in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. 
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegezonden aan de volgende overlegpartners:  
 

- Provincie Groningen 

- Veiligheidsregio Groningen 

- Watershap Hunze en Aa’s 

- Gasunie 

- TenneT 

- Nederlandse Aardolie Maatschappij 
 
De overlegpartners hebben 6 weken de tijd gehad om op de ruimtelijke onderbouwing te reageren. 
Tijdens deze termijn zijn zes reacties ontvangen.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is een tabel opgenomen met een overzicht van de instanties die een reactie hebben 
ingediend. Een inhoudelijke weergave van de ontvangen reacties, voorzien van commentaar en 
eventuele wijzigingen in de ruimtelijke onderbouwing en/of aanvraag omgevingsvergunning die 
daaruit voortkomen, zijn opgenomen in hoofdstuk 3.   
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2. Overzicht ontvangen reacties 

 

Nr. Datum ontvangst Overlegpartner Adres 

1. 31 januari 2019 TenneT TSO B.V. Postbus 718 
6800 AS Arnhem 

2. 31 januari 2019 N.V. Nederlandse Gasunie Postbus 19 
9700 MA Groningen 

3. 4 februari 2019 Nederlandse Aardolie 
Maatschappelijk B.V. 

Postbus 28000 
9400 HH Assen 

4. 5 februari 2019 Veiligheidsregio Groningen Postbus 66 
9700 AB Groningen 

5. 11 februari 2019 Provincie Groningen Postbus 610 
9700 AP Groningen 

6. 6 maart 2019 Waterschap Hunze en Aa’s Postbus 195 
9640 AD Veendam 
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3. Samenvatting en beoordeling overlegreacties 

 
1. Reclamant 1 - TenneT 
 
Reactie 1:  Geen bezwaar 

Op het terrein ligt een zakelijk recht van TenneT, in verband met de aanwezige 
hoogspanningsverbinding die over het terrein loopt. De zakelijk recht strook van de 
hoogspanningsverbinding bevindt zich echter op geruime afstand van de plek waar de 
loods is geprojecteerd. Hierdoor is er geen sprake van mogelijke hinder. 
 
TenneT heeft geen bezwaar tegen de afgifte van de omgevingsvergunning, noch achten 
zij het noodzakelijk om hieraan vanuit TenneT voorwaarden te verbinden.  

  
Gemeentelijke reactie 
Deze overlegreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Conclusie 
De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van de ruimtelijke onderbouwing 
en/of aanvraag omgevingsvergunning. 

 
 
2. Reclamant 2 - Gasunie 
 
Reactie 1:  Akkoord 

Gasunie gaat akkoord met het plan. Gezien de nieuwe loods zich in het oostelijke deel 
van het bouwvlak begeeft en onze leiding zich ten westen van het bouwvlak bevindt, 
vormt deze geen extra risico in het kader van de externe veiligheid ten opzichte van de 
huidige situatie. 
 
Gemeentelijke reactie 
Deze overlegreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Conclusie 
De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van de ruimtelijke onderbouwing 
en/of aanvraag omgevingsvergunning. 

 
 
3. Reclamant 3 - NAM 
 
Reactie 1:  Geen aanleiding tot het maken van opmerkingen 

Het plan geeft geen aanleiding tot het maken van op- en/of aanmerkingen. 
 
Gemeentelijke reactie 
Deze overlegreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Conclusie 
De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van de ruimtelijke onderbouwing 
en/of aanvraag omgevingsvergunning. 

 
 
4. Reclamant 4 – Veiligheidsregio Groningen 
 
Reactie 1:  Geen aanleiding tot het uitbrengen van advies 

Het plan geeft de Veiligheidsregio Groningen geen aanleiding tot het uitbrengen van 
een advies. 
 
Gemeentelijke reactie 
Deze overlegreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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Conclusie 
De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van de ruimtelijke onderbouwing 
en/of aanvraag omgevingsvergunning. 

 
 
5. Reclamant 5 – provincie Groningen 
 
Reactie 1:  Geen aanleiding om opmerkingen te maken 

De bouw van een loods aan de Duurkenakker 23 in Meeden geeft geen aanleiding om 
opmerkingen te maken. 
 
Gemeentelijke reactie 
Deze overlegreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Conclusie 
De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van de ruimtelijke onderbouwing 
en/of aanvraag omgevingsvergunning. 

 
 
6. Reclamant 6 – waterschap Hunze en Aa’s 
 
Reactie 1:  Geen opmerkingen 

Het aspect water en dan vooral compensatie van waterberging is voldoende opgenomen 
in het plan. Het waterschap heeft daarom geen verdere opmerkingen. 
 
Gemeentelijke reactie 
Deze overlegreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Conclusie 
De overlegreactie heeft niet geleid tot aanpassing van de ruimtelijke onderbouwing 
en/of aanvraag omgevingsvergunning. 

 
 
Conclusie 
Conclusie ten aanzien van de overlegreacties is dat deze geen aanleiding geven tot aanpassing van de 
ruimtelijke onderbouwing en/of aanvraag omgevingsvergunning. Alle overlegpartners kunnen 
instemmen met vergunningverlening. 
 
 
 
 
 
 
Team Ruimtelijke Ontwikkeling 
Hoogezand, maart 2019 


