
 

 

  

 
 
 
Onderwerp: Omgevingsvergunning van rechtswege  

zaaknummer 20200223   
 
 
Geachte 
 
Op 24 januari 2020 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen 
van een nieuwe  loods, het wijzigen van installaties en het wijzigen van de inrichting op het perceel 
Nieuweweg 19 te Marrum. De aanvraag met OLO-nummer 4767693 staat bij ons bekend onder 
zaaknummer 20200223. 
 

Van rechtswege verleende  omgevingsvergunning 
Op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hadden wij uiterlijk op 19 
maart 2020 een beslissing op de aanvraag moeten nemen. Wij hebben gezien dat deze datum inmiddels 
is verstreken. Dat betekent dat de vergunning van rechtswege is verleend.  
De omgevingsvergunning is verleend zoals de aanvraag er uitzag op het moment dat de beslistermijn is 
verstreken. De vergunning is nu van rechtswege verleend voor de volgende activiteiten: 

-  Bouwen 
-  Planologisch strijdig gebruik 
-  Milieu inrichting veranderen (Milieuneutraal veranderen) 
 
 

Stukken behorende bij de omgevingsvergunning 
De documenten die bij deze omgevingsvergunning zijn meegezonden en zijn gewaarmerkt behoren bij 
dit besluit. 
Hierna geven wij aan welke procedure is gevolgd voor het verlenen van deze vergunning en wat de 
overwegingen zijn geweest om de vergunning te verlenen. 
 
1.  Procedurele overwegingen 
 
1.1  Bevoegd gezag 
Uit uw aanvraag blijkt dat wij bevoegd zijn om te beslissen op uw aanvraag. 
 
1.2 Nog in te dienen gegevens en bescheiden 
U heeft bij de aanvraag aangegeven dat u later nog aanvullende gegevens gaat inleveren.  
U moet deze gegevens uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden inleveren. 
Werkzaamheden mag u pas uitvoeren als deze gegevens zijn goedgekeurd of als de termijn van 3 
weken is verstreken zonder dat u van ons een goedkeuren of afwijzing heeft gekregen. De nog in te 
dienen gegevens zijn in de bijlage “Voorschriften behorend bij omgevingsvergunning”  genoemd. 
 
1.3 Procedure 
Voor dit besluit is de reguliere voorbereidingsprocedure gevolgd, zoals is bepaald in paragraaf 3.2 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uw aanvraag is getoetst aan de Wabo. 
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1.4 Aanhoudingen 
Voor uw aanvraag geldt geen aanhoudingsgrond. 
 
 
1.5 Verlengen beslistermijn 
De beslistermijn is voor uw aanvraag niet verlengd. 
 
 
2.  Inhoudelijke overwegingen 
 
Hieronder geven wij per activiteit aan welke inhoudelijke overwegingen ten grondslag liggen aan de 
beschikking. 
 
 
2.1 Bouwen van een bouwwerk 
In artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo staat dat u in het bezit moet zijn van een vergunning wanneer u 
een bouwwerk wilt gaan bouwen. De aanvraag is getoetst aan artikel 2.10 lid 1 van de Wabo. Hieronder 
geven wij het resultaat van deze toetsing aan. 
 
 a. Bouwbesluit 
Door het verstrijken van de fatale termijn is enkel de ontvankelijkheid beoordeeld, en voorzoverre 
stukken aanwezig, heeft de inhoudelijke beoordeling plaats gevonden. De inhoudelijke beoordeling heeft 
niet geleid tot evidente weigeringsgronden.  
Enkel de onderdelen (sterkteberekeningen) waarvoor u heeft aangegeven later de gegevens in te 
dienen,  zijn voorwaarde opgenomen dat u deze ten minste 3 weken voor aanvang bouw in moet dienen. 
 
 b. Bouwverordening 
Het is aannemelijk dat uw project voldoet aan de in de Bouwverordening opgenomen voorschriften.  
 
 c. Bestemmingsplan 
Uw project hebben wij getoetst aan de regels van het bestemmingsplan “Marrum - Uitbreiding 
bedrijventerrein”. Het perceel heeft de bestemming  Bedrijventerrein -1 met de Functieaanduiding 
Energie installatie (westelijk perceel) en Duurzame energie (oostelijk perceel), Windmolen (t.p.v. de 
windmolen) en op de  eis Maatvoering Bouwhoogte 8 m¹. 
 
Wij hebben vastgesteld dat uw project niet voldoet aan de volgende regels van het bestemmingsplan: 
 
Artikel 3.2.1 Gebouwen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
C de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximale 

bouwhoogte (m)" aangegeven bouwhoogte bedragen, op de plankaart is 8 m¹ aangegeven. 
 * Bouwhoogte is 10 m¹ dus strijdig  
 
Artikel 3.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
e. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m¹ 

bedragen. 
* De bouwhoogte van de bouwwerken op tekening  3761-tek02-01 aangemerkt als 2 (ontvangsttank 

vloeibare co-producten),  4 (hoofdvergistertank),  en 5 (navergistertank) zijn hoger dan de toegestane 
3, 00 m¹. 

 
Wij moeten uw aanvraag daarom ook opvatten als aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan. 
 
Bij het onderdeel ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ in deze brief hebben wij onze 
motivering en belangenafweging weergegeven. 
 
 d. Redelijke eisen van welstand 

Door het verstrijken van de fatale termijn heeft de inhoudelijke beoordeling niet plaats gevonden. 

Het bouwwerk is ruimtelijk ingepast door een inpassingsplan. Het effect op de bebouwde omgeving is 

daardoor beperkt te noemen. 
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2.2 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
In artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo is aangegeven dat u in het bezit moet zijn van een vergunning 
wanneer u gronden en bouwwerken wilt gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. De aanvraag is 
getoetst aan artikel 2.12 van de Wabo. Hieronder geven wij het resultaat van deze toetsing aan. 
 
Wij hebben vastgesteld dat uw project niet voldoet aan de regels van het bestemmingsplan. Deze 
strijdigheid hebben we beschreven bij de activiteit Bouwen. 
 
Uw project valt onder artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2° van de Wabo. 
 
Van het bestemmingsplan kan worden afgeweken op grond van artikel 4 lid 1 van bijlage II van het 
Besluit omgevingsrecht.  
Of wij van deze bevoegdheid gebruik wilden maken, was in onderzoek. 
 
Echter door het verstrijken van de fatale termijn is deze vergunning van rechtswege ontstaan. De 
inhoudelijke beoordeling van dit project blijft daardoor achterwege. 
De eerste globale  inhoudelijke beoordening was positief. Het overschrijden van de bouwhoogte van een 
bedrijfsgebouw op het bedrijventerrein leidt stedebouwkundig niet direct tot een onwenselijk ruimtelijk 
beeld. 
De wijzigingen aan de installatie zijn stedebouwkundig van beperkte omvang. En leiden globaal gezien 
tot vergelijkbare tot kleinere bouwwerken ten opzichte van de eerder vergunde situatie. De capaciteit van 
de installatie wordt niet gewijzigd. 
 
En volledige uitgeschreven afweging was, op het moment van verstrijken van de termijn, nog niet 
gedaan. 
 
 
 
2.3 Milieu, het wijzigen van een inrichting (omgevingsvergunning beperkte milieu toets) 

 

Vergunningplicht 
De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende 
categorieën zijn van toepassing: 
 
Op grond van Bijlage I, onderdeel C van het Besluit Omgevingsrecht (hierna: Bor) valt de inrichting onder 
categorieën 1.1 (motorisch vermogen > 1,5 kW), 2.1 (op- en overslag van gassen). 4.1 (verwerken, op- 
en overslag gevaarlijke stoffen), 5.1 (verwerken, op- en overslag van licht ontvlambare, ontvlambare en 
brandbare stoffen), 7.1 inrichtingen voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of 
overige organische meststoffen) en categorie 7.4 (verwerken van meer dan 25.000 m3 aan van buiten 
de inrichting afkomstige dierlijke meststoffen per jaar). 
Verder zijn de categorieën 13.1.a. 4° (landbouwwerktuigen) en 28.4.c. 1° (het microbiologisch omzetten 
van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien 
daarvan ten hoogste 15.000 ton per jaar) van toepassing.  
 
De totale hoeveelheid aan te verwerken dierlijke meststoffen tezamen met co-producten bedraagt 36.000 
ton per jaar. De drempelwaarde uit categorie 5.13 onder b van bijlage I van de Rie wordt niet 
overschreden (Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van 
ongevaarlijke afvalstoffen doormiddel van anaerobe vergisting met een capaciteit van meer dan 100 ton 
per dag). Er is derhalve geen sprake van een IPPC installatie. 
 
Het project 
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: 
 
Er hebben diverse wijzigingen plaatsgevonden in de opstelling en plaatsing van diverse installaties en 
bedrijfsonderdelen. De voornaamste wijzigingen betreffen: 

 Het realiseren van een gebouw waarbinnen overslag van digestaat plaats vindt: 

 Het realiseren van 3 mestzakken in plaats van 1 mestzak, waarbij de opslagcapaciteit niet 
toeneemt. 

 Het wijzigen van het biofilter en het reinigen van lucht tussen membranen met actief kool  

 Het wijzigen van de ontluchting van co-productsilo’s via actief koolfilter. 
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Voor deze wijzigingen wordt vergunning gevraagd. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in 
de aanvraag om vergunning.  
 

Huidige vergunningsituatie 
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd: 

Soort Datum Kenmerk Onderwerp 

oprichtingsvergunning 22 juni 2011 - Oprichtingsvergunning 
voor een 
mestvergistingsinstallatie 

veranderingsvergunning 14 juni 2016 FWV2016046 Het gewijzigd uitvoeren 
van de 
vergistingsinstallatie 

Melding 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer 

8 februari 2019  Plaatsen dieseltank 

 
De milieuvoorschriften van de onderliggende omgevingsvergunning zijn van overeenkomstige 
toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de 
verandering zich daartegen verzetten. 
 

Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)  
In het Activiteitenbesluit zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen 
vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.  
 
De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor 
vergunningplicht (type C inrichting) geldt. De verandering dient te voldoen aan de betreffende 
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling. 
Per hoofdstuk of afdeling is aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent 
dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de 
overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.  
 
Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient voor deze activiteiten een melding te worden 
ingediend. De informatie uit de aanvraag beschouwen wij als deze melding. 
 

Toetsingskader milieu 

Inleiding 
De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van 
de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 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 van de Wabo. 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 andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is 
toegestaan; 

 tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van 
de Wet milieubeheer; 

 tot 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 

Toetsing gevolgen voor milieu 
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat 
de aangevraagde verandering aan bovenstaande voorwaarden voldoet, om de volgende redenen: 
 
Geluid 
Bij de aanvraag is een rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd (Tideman 07-11-2019, 
kenmerk 19.040.02 versie 1). Uit de rapportage blijkt dat in de aangevraagde situatie aan de 
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geluidvoorschriften uit de vergunning van juni 2011 kan worden voldaan. De verandering leidt ten 
aanzien van het aspect geluid niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. 
 
Lucht en geur 
Bij de aanvraag is een rapportage van een geuronderzoek gevoegd (Tauw, 23 oktober 2019, kenmerk 
N011-1232285KMS-V01-ihu-NL). Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan worden 
geconcludeerd dat de berekende geurbelasting van het 98-percentiel niet toe neemt ten opzichte van de 

vergunde situatie. De berekende geurbelasting van het 99,5- en 99,9-percentiel laten ten gevolge van 
de voorgenomen wijzigingen een afname zien. 
De verandering leidt ten aanzien van het aspect geur niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor 
het milieu. 
 
Energie 
De aanvraag ziet ten aanzien van het aspect energie op het toepassen van enkele externe 
warmtewisselaars. Met behulp van deze wisselaars wordt voorzien in de warmtebehoefte van de 
vergistingsinstallatie. Eventueel aanvullende warmte wordt geproduceerd door het verbranden van gas 
door de installatie in een tweetal kleine CV-ketels van elk maximaal 150 kW. Door de aangevraagde 
wijziging zal het energieverbruik binnen de inrichting afnemen. 
De verandering leidt ten aanzien van het aspect energie niet tot andere of grotere nadelige gevolgen 
voor het milieu. 
 
Bodem 
In plaats van een mestzak van 11.000 m

3
, zijn drie mestzakken van zijn drie mestzakken met een inhoud 

van 5.000, 2.500 en 2.500 m
3
 geplaatst. Op deze mestzakken zijn de voorschriften uit de vergunning van 

16 juni 2016 van toepassing. Ook ten aanzien van de overige wijzigingen die binnen de inrichting 
plaatsvinden ten opzichte van de vergunde situatie zijn aan de vergunningen van 22 juni 2011 en 16 juni 
2016 voorschriften verbonden. De verandering leidt ten aanzien van het aspect bodem niet tot andere of 
grotere nadelige gevolgen voor het milieu. 
 
Overige aspecten 
De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten (externe 
veiligheid, afval, afvalwater etc. )geen toename zal zijn voor de milieubelasting. 
Er treden ook geen andere gevolgen op voor het milieu dan reeds vergund.  
 
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. 
 
Toetsing andere inrichting 
Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de 
verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De 
verandering heeft betrekking op de uitvoering en locatie van activiteiten die reeds zijn vergund. 
 
Toetsing milieueffectrapport  
Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (m.e.r.) te worden ingediend. De reden hiervoor is 
dat de in de aanvraag beschreven veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C 
en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). 
 

Conclusie 
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt 
de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 
 
Er is geen reden om milieuvoorschriften aan deze milieuneutrale verandering te verbinden, aangezien 
aan de voorschriften in de onderliggende vergunningen moet en kan worden voldaan. 
 
 
3.  Bezwaarmogelijkheid 
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Het indienen van een 
bezwaarschrift is kosteloos. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de 
verzenddatum van dit besluit opsturen naar het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA Kollum. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal 
indienen. Dit kunt u doen via de website www.noardeast-fryslan.nl/bezwaar-en-beroep. Hiervoor hebt u 
uw DigiD nodig. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: 
 a. uw naam en adres; 
 b. uw handtekening (elektronische DigiD); 

http://www.noardeast-fryslan.nl/bezwaar-en-beroep
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 c. de datum van het bezwaarschrift; 
 d. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
 e. de reden waarom u bezwaar maakt. 
 
3.1 Bezwaar van andere belanghebbenden 
Dit besluit wordt gepubliceerd in de woensdagedities van de Nieuwe Dockumer Courant en de Kollumer 
Courant. Hierdoor komen andere belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden of andere betrokkenen) 
ook op de hoogte van dit besluit. Ook zij kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Dit kan tot gevolg 
hebben dat, na behandeling van een bezwaar, dit besluit moet worden gewijzigd of zelfs ingetrokken. 
 
3.2 Vragen over de procedure 
Hebt u nog vragen over de bezwaarprocedure? Dan kunt u contact opnemen met het team Juridyske 
Saken, telefoonnummer (0519) 29 88 88. 
 
3.3 Voorlopige voorziening 
Als er een bezwaarschrift wordt ingediend, dan blijft het besluit geldig. Wil iemand voorkomen dat het 
besluit ingaat, dan kan hij of zij de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit mag alleen als er 
een bezwaarschrift door deze persoon bij ons is ingediend. Een voorlopige voorziening kan ook door 
andere belanghebbenden worden aangevraagd. Indien de Voorzieningenrechter vindt dat er sprake is 
van een spoedeisend belang, kan hij besluiten om dit besluit helemaal of gedeeltelijk te schorsen. 
 
Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen. U kunt uw 
voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via website 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Ook hiervoor hebt u uw DigiD nodig.  
 
3.4 Kosten voorlopige voorziening 
Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. Degene die dit aanvraagt, moet griffierecht 
betalen. De afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland kan u hierover meer informatie 
geven.  
 
 
 
4.  Inwerkingtreding 
U kunt pas van de vergunning gebruik maken nadat deze in werking is getreden. Voor uw beschikking 
geldt dat deze in werking treedt de dag nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, 
bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, 
op dit bezwaar is beslist. De vergunninghouder kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken de opschorting op te heffen. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat het gebruik maken van de vergunning voordat de vergunning 
onherroepelijk is (dat wil zeggen dat er geen bezwaar, beroep of hoger beroep meer kan worden 
ingediend tegen de vergunning), voor risico komt van de vergunninghouder. Dit betekent dat als een 
bouwwerk verwijderd moet worden, als gevolg van de uitkomst van de bezwaar- of beroepsprocedure 
tegen de omgevingsvergunning, de kosten hiervan voor rekening van de vergunninghouder komen. 
 
 
 
5. Informatie 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum op 
telefoonnummer (0519) 29 88 88 of per e-mail: kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl. 
 
Hoogachtend, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân, 

 
 
J. Bil 
Teamleider Fergunningferliening 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
mailto:kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl
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Ter informatie de opbouw van  de leges: 
Op basis van de legesverordening is voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning leges verschuldigd. De hoogte van de leges is afhankelijk van de aangevraagde 
onderdelen van de omgevingsvergunning. 

U ontvangt apart een legesnota voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een 
omgevingsvergunning. Daarin wordt u de definitieve hoogte van de leges medegedeeld. Daartegen kunt 
u  binnen zes weken na de dagtekening van die nota een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Meer 
informatie daarover vindt u in de binnenkort te ontvangen legesnota. 
 
 
 
 
Voorschriften behorend bij omgevingsvergunning (20200223)  
 
Bouwen van een bouwwerk 
1 U moet er rekening mee houden dat u niet alleen bouwt zoals in de omgevingsvergunning staat, 

maar dat u ook bouwt volgens de eisen van het bouwbesluit en de nadere regels die dit bouwbesluit 
stelt. Bovendien moet u rekening houden met wat in de gemeentelijke bouwverordening staat. Deze 
voorwaarde geldt, tenzij uitdrukkelijk (in woord of op tekening) anders is vermeld.  

2 De bouwer/aannemer moet een kopie krijgen van de omgevingsvergunning met alle tekeningen en 
voorwaarden. Op de bouwplaats moet altijd de omgevingsvergunning met de tekeningen en 
voorwaarden aanwezig zijn. 

3 U moet bouwen op een van gemeentewege aangewezen plaats. Het team Tafersjoch van de 
gemeente geeft de rooilijnen, afstand tot de perceelsgrenzen, peilmaat ed. aan. U kunt een afspraak 
maken voor het uitzetten op tel. (0519) 29 88 88. 

4 U moet ten minste drie weken voordat u start met het bouwen de hieronder genoemde onderdelen 
de volgende gegevens inleveren: 

a- Voor het bouwwerk: 
de statische berekeningen en tekeningen van alle dragende constructiedelen. 

b- Voor de fundering:  
het sonderingsrapport waaruit blijkt dat de aannames in de statische berekeningen juist 
zijn. 

c- Voor de staalconstructie:  
de statische berekeningen en tekeningen van de staalconstructie, inclusief het 
belastinggeval brand en de noodzakelijke voorzieningen daarvoor (zoals bescherming 
tegen brand van de hoofddraagconstructies en constructies van brand en rookvrije 
vluchtroutes).     

De bouw van elk onderdeel mag pas beginnen nadat de stukken van dat onderdeel zijn 
goedgekeurd door de gemeente. 

5 U moet de riolering aanleggen als een zogenaamd “gescheiden systeem”. Dit houdt in dat er voor 
vuil water en schoon water afzonderlijke rioleringen aangelegd moeten worden. Voor het “vuil” water 
(huishoudelijk/ bedrijfsafvalwater, schrobputjes garages enzovoort) moet een grijze leiding worden 
gebruikt. Voor het “schone” water (hemelwater, water van drainages, e.d.) moet bij diameters boven 
de 75mm¹ een groene leiding (een bruine leiding mag ook) worden gebruikt. 

6 U moet voordat u de vuil- en schoon waterriolering aan het oog onttrekt de bouwinspecteur 
uitnodigen voor een controle. Om vertragingen te voorkomen moet u ten minste twee werkdagen 
voordat de riolering aan het oog wordt onttrokken deze afspraak te maken. Pas nadat de riolering is 
goedgekeurd door de bouwinspecteur mag u verder. 

7 Als u een werk gaat uitvoeren in,op of boven de grond van de gemeente (bijvoorbeeld een uitweg 
maken, kabels en leidingen leggen, tijdelijke opslag) moet u vooraf overleggen met de afdeling 
Iepenbiere wurken. Pas na goedkeuring mag u het uitvoeren. Voor meer informatie kunt u bellen op 
(0519) 29 88 88. 



Zaaknr.: 20200223 

 

8 Als u gebruik maakt van krachtwerktuigen (heistellingen, hydraulische kranen ed. dus geen 
elektrische handgereedschappen) dan mag dit tijdens werkdagen van 7.00 uur  tot 19.00 uur, en in 
op zaterdagen van 9.00 uur tot 15.00 uur. Op zondagen is het gebruik van krachtwerktuigen niet 
toegestaan. 

9 Tot slot willen wij u verzoeken de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden en het storten van 
beton te melden bij team Tafersjoch. Deze meldingen kunt u doen door een e-mail bericht te sturen 
naar kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl 

 
 
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening  
10 De landschappelijke inpassing moet binnen 1 jaar na aanvang van de bouwwerkzaamheden zijn 

aangelegd conform “Nieuwbouw loods en landschappelijke inpassing op locatie Nieuweweg 19 te 
Marrum” d.d januari 2020 van buro Greet Bierema. En dient in stand te worden gehouden. 
 

 
Oprichten of veranderen van een inrichting (milieu) 
11 De voorschriften voor het oprichten of veranderen van een inrichting zijn ongewijzigd. 
 
 
 
Opmerkingen 
Bouwwerken die niet tot de vergunning behoren. 
In de aanvraag zijn bouwwerken in een enkel document wel benoemd maar niet uitgewerkt in en 
verbeeld  op tekeningen, deze maken  geen deel uit van deze beschikking. 
  

Bronnering 

Indien u bronnering gaat toepassen dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen op 
basis van de Waterwet  bij Wetterskip Fryslân. Voor informatie kan contact opgenomen worden met  

 Wetterskip Fryslân, (0582) 92 26 05 
 

Wet natuurbescherming 
U heeft geen gegevens aangeleverd inzake de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Ook heeft u geen 
aanvraag ingediend bij de Provincie Fryslân voor een Wnb-vergunning. Naar aanleiding van een 
bezwaarschrift of op verzoek van de provincie kunt u alsnog worden verplicht om een nader onderzoek 
aan te leveren om aan te tonen dat uw project voldoet aan de Wnb. Als u dit dan niet kunt aantonen, dan 
mag u uw project niet uitvoeren. De provincie Fryslân is in dit kader het bevoegd gezag en kan 
handhavend optreden tegen overtredingen van de Wnb. 
 
In het kader van de uitvoering van dit project moet u zich er van bewust zijn dat er voor een ieder een 
algemene zorgplicht geldt voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in 
het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving op grond van artikel 1.11 Wet 
natuurbescherming. De zorg(plicht), die tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in acht moet 
worden genomen, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door 
zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, 
een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan 

maakt. 
 
Als het ‘achterwege laten’ niet mogelijk is dan zult u voor de gevallen onder b en c vooraf toestemming 
moeten vragen aan de Provinsje Fryslân (Team Groene Regelgeving via wnb@fryslan.frl of tel. (058) 
292 89 95). 
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