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Geachteheer De Vries,
Middelsdeze briefreagerenwij op de handhavingsverzoeken
d.d. 25 september
2012 die wij hebbenontvangenop 28 september2012.
Uw verzoek
verzoekenontvangenmet
Op 28 september2012 hebbenwij 50 ondertekende
Diepswal2001 te Leek.
betrekkingtot handhavingvan het bestemmingsplan
Op uw verzoekzal 66n reactieop dezeverzoekenwordenverzondenaan dit
correspondentieadres.
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U verzoektom handhavendoptredenten aanzienvan de activiteitendie het bedrijf
Gebr. HummelRecyclingB.V.(hierna:Hummel)urtvoert,heeftuitgevoerden wenst
uit te gaan voerenin de loodsbekendals loods5.
U verwijstnaarartikel188 van het bestemmingsplan.
U geeft aan dat de
van het bedrijfsinds2003 in omvangzijn toegenomen.U verzoektom
activiteiten
zijn toegestaanen verzoekthieropte
te bevestigendat alleenB1 activiteiten
handhaven.
Bevoegd gezag
Gedeputeerde
Statenzijn momenteelvolledigbevoegdgezagvoor
vergunningverlening
en toezichtop grondvan de Wet algemenebepalingen
(Wabo)voor de inrichtingvan Hummel,gelegenaan Mulderspark
omgevingsrecht
17 te Leek.
In artikel7.1 Wet ruimtelijkeordeningis bepaalddat degenedie verantwoordelijk
is
voor nalevingvan de omgevingsvergunning
van een bepaaldproject,ook
verantwoordelijk
is voor toezichtop de ruimtelijke
aspectenvan dat project.Dat
betekentdat Gedeputeerde
Statenten aanzienvan de inrichtingvan Hummel,ook
bevoegdgezagzijnvoor toezichten handhavingop grondvan het
Het collegevan burgemeester
bestemmingsplan.
en wethoudersvan de gemeente
Leek heeftons geadviseerdmet betrekkingtot de beantwoording
uw verzoek.
Bestemmingsplan
De inrichting
van Hummelvalt binnende plangrenzen
van het Bestemmingplan
Bedrijventerrein
Diepswal2001(hierna:het bestemmingsplan).
De grondenzijn in

De grondwaaroploods 5 is
het bestemmingsplan
bestemdtot'Bedrijventerrein'.
'81'.
heeftde aanduiding
opgericht,
Ingevolgeartikel4, eerstelid,van de'Voorschriften
behorendebij het
Bedrijventerrein
Diepswal2001,gemeenteLeek',zijn de op de
bestemmingsplan
plankaartvoor bedrijventerrein
aangewezengrondenbestemdvoor:
- industrie, groothandel,reparatie-, verhuur-,bouwnijverheid-en installatiebedrijven
en dienstverlenendebedrijven welke wat betreft geur, stof, geluid en gevaar, voor
zover aangegevenmet:
- 81 toelaatbaarz$nop een afstandvan ten minste50 m van een
aangrenzendwoongebied;
- 82 toelaatbaarzijn op een afstandvan ten minste 100 m van een
aangrenzend woongebied;
- 83 toelaatbaarzijn op een afstand van ten minste 200 m van een
aangrenzend woongebied;
- 84 toelaatbaarzijn op een afstand van ten minste 300 m van een
aangrenzend woongebied;
- bestaandebedrijven,voor zoverniet vallendonder het voorgaande,uitsluitend
overeenkomsligde bestaande bedrijfsvoering.
-( )
In artikel4lid2 van het bestemmingsplan
is aangegeven
dat binnende
1 tot en
bestemming81 toelaatbaarzijnde bedrijvengenoemdin de categorieein
'Staat
met 3 van de bij het bestemmingsplan
van bedrijven'.
behorende
Volgensartikel4, lid 5 is het verbodenom de grondenen bouwwerkente
gebruikenin strijdmet de in artikel4 lid 1 gegevendoeleindenomschrijving.
gebruik
Volgensartikel1BonderB van het bestemmingsplan
mag het bestaande
van grondenen bouwwerken,
dat in strijdis met de aan de grondenen
bouwwerkengegevenbestemmingen dat in enigerleiopzichtafwijktvan het plan,
wordenvoortgezetof gewijzigdzo lang en voor zoverde strijdigheid
van dat
gebruikten opzichtevan het gebruikovereenkomstig
in dit plan
de bestemmingen
naarde aarden omvangnietwordtvergroot.
UitspraakAfdeling Bestuursrechtspraakvan de Raad van State 20-06-2012
Nadatloods5 van Hummelbegin2009door brandverlorenis gegaan,heefthet
collegevan burgemeester
en wethoudersvan de gemeenteLeekop 7 september
2009 een bouvurergunning
voor de herbouwvan loods5 verleend.Hiertegenis
beroepingesteldbij de rechtbankGroningenen hogerberoepbij de Afdeling
van de Raadvan State.De Afdelingheeftin haar uitspraak
Bestuursrechtspraak
van 20 juni2012 (20110494311144)
de relatietussenloods5 en het
bestemmingsplan
van de Afdelingzrlnderhalveook
beoordeeld.De overwegingen
relevantvoor de beoordeling
van uw verzoek.De Afdelingheefthet navolgende
overwogen:
van Hummelbetreffenhet inzamelen,opslaan,verladen,sorteren,
De activiteiten
persenen verpakkenvan oud papier,kartonen kunststofrestproducten.
Aan Hummelis op 23 juli 1996een milieuvergunning
verleendvoordeze
Ten tijdevan het onherroepelijk
wordenvan het bestemmingsplan
activiteiten.
Bedrijventerrein
Diepswal(12 juni2003)vindtde voorbereiding
tot recyclingplaats
in de meestnoordelijke
loodsvan HummelRecycling,die als zodanigbekendstaat
als loods5.
Geletop de bedrijvenlrjst
behorendebij het bestemmingsplan
vallende activiteiten
van de sbi-code37, voorbereiding
van Hummelonderde omschrijving
tot recycling
en meerspecifieksbr-code372, "voorbereiding
tot recycling;

afvalscheidingsinstallaties".
Dit is volgensde bij het bestemmingsplan
behorende
'Staat
van bedrrjven'een categorie-4activiteit.
Op de grondenmet de aanduiding81, zijningevolgeartikel4, eerstelid, aanhefen
van de planvoorschriften
uitsluitendactiviteiten
eerstegedachtestreepje,
ten
behoevevan categorie1- tot en met 3-bedrijven
toegestaan.De bouwvan een
loods(loods5) ten behoevevan een categorie4-bedrijfis derhalveingevolgedat
artikelonderdeel,
op die grondenniettoegestaan.
Vervolgensheeftde Afdelingbeoordeeldof Hummelis te beschouwenals
bestaandbedrijfin de zin van artikel4, eerstelid, aanhefen tweede
gedachtestreepje,
van de planvoorschriften.
De Afdelingkomttot de conclusiedat Hummelbestonden als zodanigte
beschouwenis als een 'bestaandbedrijf in de zin van artikel4 eerstelid, aanhef
('- bestaandebedrijvenvoor
en tweedegedachtestreepje,
van de planvoorschriften
zover nietopvallendonder het voorgaande,uitsluitend
de
overeenkomstig
bestaande bedrijfsvoeri
ng').
De Afdelingsteltvoortsdat nietaannemelijkis gewordendat het beoogdegebruik
van loods5 afwijktvan de bestaandebedrijfsvoering,
zoalsgenoemdin artikel4,
van de planvoorschriften.
eerstelid, aanhefen tweedegedachtestreepje
Geletop
hierop,is het bouwplanvoor loods5, volgensde Afdeling,in overeenstemming
met
de bestemmingBedrrjventerrein.
Beoordelingvan uw verzoek
In navolgingvan de bovengenoemde
uitspraak,hebbenwij getoetstof de
activiteiten
die Hummelin loods5 uitvoerten heeftuitgevoerdin overeenstemming
zijn met hetgeenis opgenomenin artikel4, eerstelid, aanhefen tweede
gedachtestreepje
(bestaandebedrijvenovereenkomstig
van het bestemmingsplan
de bestaandebedrijfsvoering).
Ten tijdevan het onherroepelijk
wordenvan het bestemmingsplan
vond in loods 5
waaraan
de voorbereiding
tot recyclingplaats.Dat is de bestaandebedrijfsvoering
getoetstmoetworden.
Op 2 november2012 hebbende herenH. Tillemaen J. Bok, beiden
bij de afdelingMilieutoezicht,
toezichthouder
een bezoekgebrachtaan de
inrichting.Het doelvan het bezoekwas om vast te stellenwat voor activiteiten
plaatsvinden
in loods5. Tijdensde rondgangzijn diversefoto'sgemaaktvan de
opgeslagenkunststoffen.
Geconstateerd
is dat in loods5 op- en overslag
plaatsvindt
van diversesoortenkunststoffen.
Tegeneen van de wandenstaateen
trechterwaar big-bagskunnenwordengevuldmet materialen.Er z1n geen
materialenaangetroffen
met de geldendemilieuregels
opleveren.
die strijdigheden
Dezeopslagpast binnende ingediendemeldingen voorschriften
van het
activiteitenbesluit.
zoalsdie er stondvoor het
Op dit momentstaatin loods5 geen recyclingmachine,
verlorengaanvan de loodsin 2009.Hummelis echterin onderhandeling
met de
leverancierover de aanschafvan een nieuwpersapparaat.
op 11 juli 2Q12is nietgeconstateerd
Ook trjdenseen eerderinspectiebezoek
dat
zoudenafwijkenvan de (in het
de werkzaamheden
die in loods5 plaatsvinden,
ng. De
bestemmingspl
an als zodanig beschrev
en) bestaandebedrijfsvoeri
activiteiten
die in loods5 plaatsvindenzijn aante merkenals voorbereiding
tot
recycling;het inzamelen,opslaan,verladen,sorteren,persenen verpakkenvan
(oud papier,kartonen) kunststofrestproducten.
Dit betekentdat de activiteiten
met de
van Hummelin overeenstemming
bestemmingBedrrlventerrein
zijn.Er hoeftdaaromnietaan het overgangsrecht
getoetstte worden.

Besluit afwijzenverzoek handhaving
Geletop het bovenstaande,
wijzenwij uwverzoekom handhavingmet betrekking
tot het bestemmingsplan
inzakehet gebruikvan loods5 van Hummelaf.
Bezwaaren verzoektot voorlopige voorziening
U kunt binnenzes wekenna verzendingvan dit besluitbezwaarbij ons indienenen
- op basisvan artikel8:81van de Algemenewet bestuursrecht
- een verzoekom
voorlopige
voorziening
een
indienen.Het indienenvan bezwaarof een verzoektot
voorlopigevoorzieningschorstde werkingvan dit besluitniet.
Het verzoekom een voorlopigevoorzieningkan wordeningediendbij de
Voorzieningenrechter
van de RechtbankGroningen,sectorbestuursrecht.
Postbus
781, 9700AP Groningen.Uw bezwaarschrift
kunt u richtenaan Gedeputeerde
Statender provincie
Postbus610,9700AP te Groningen.
Groningen,
De wijze
waaropdat moet gebeurenis beschrevenin de Algemenewet bestuursrecht
en is
in de bijsluiter
bezwaar(bijlage)aangegeven.
Deze beslissingis namensGedeputeerde
Statengenomendoor het lid van
Gedeputeerde
Statendat het onderwerpin portefeuille
heeft.
Hoogachtend,
Gedeputeerde
Statenvan Groningen:

, voorzitter.

secretaris.
Een afschriftvan deze briefhebbenwij gezondenaan het collegevan
burgemeester
en wethoudersvan de gemeenteLeek.
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Als u lret niet eensbetrinteteen besluiivan de provirrcie,
kunt u in de r.neestegevallenbezlvaarrrraken.Zo'n
besluit kan bijvoorbeeld
gaanover het verlenen,intrekkenof weigerenvan een vergunning,ontheffirrg
of subsidie.
lrr de Algenrenevrei ltestuursrecht(Awb) is opger'lonlenwanneer en op r,nlelke
w'rjzeu bezwaarkunt niaken tegen
een besluit'rande provincie.
Hierondervindtu meerinformatie.
Wanneer kunt u bezwaarmaken?
Als u het niet eens bent met een besluit van de provinciewaarbij uw belang reclrtstreeksbetrokkenis, kunt u
daafiegen in de meestegevalletrbezwaarmaken bij het bestuursorgaan
van de provinciedat lrei besluitheeft
genomen.
Bestuursorgatlenvan de provirrcie
zijn:
.
Provinciale
Staten;
.
Gedeputeerde
Staten;
.
de commissaris
van de koningin;
.
soms een afdelingshoofdof ambtenaar.
Als het mogelijkis bezwaarte maken, staat dat onderaanhet besluitvermeld.
U kunt ook bea,vaarmakentegen de schriftelijkeweigeringom een besluit te nemen.
Wat houdt een bezwarenprocedure in?
Als uw bezwaar ontvankelijkis, vindt in de bezwarenprocedureheroverwegingplaatsvan het besluitwaartegen u
bezwaar hebt gemaakt,De Commissierechtsbescherming
behandeltdeze beruuaren.
De Commissierechisbescherming
bestaatuit:
I
een externevoorzitter;
r
€orl aantalexterneleden;
.
een aantalledenvan ProvincialeStaten.
De Conrmissierechtsbescherming
adviseerthet bestuursorgaan
over het te nemerrbesluitop bezwaar.Deze
conrmissienodigtu in de meestegevallenuit voor een hoorzitting.
Binnen hoeveel tijd kunt u bezwaar maken?
Als u bezwaarWlt maken,moet u het bezwaarschrift
binnenzes weken indienenna de dag waaroplret besluit
bekend is gemaakt.Datis de dag van toezendingof uitreikingvan het besluit.Bij besluitendie niet tot een of
meer belanghebbenden
zijn gericht,is het de dag van kennisgevingvan het besluitin een krantof blad.
De termijn is heel belangrijk.
Als u het beanraarschrift
niet binnende aangegeventemijn hebtingediend,
verspeelt u daamreein het algemeen uw recht om hezwaarte maken. Uw bezwaarwordt dan niet-ontvankelijk
verklaard. Dat betekentdat niet inhoudehjkop uw bezwarenwordt ingegaan. Wacht met het maken van bezwaar
r-lusrriettot de laatstedag.
Hei is mogeltjk dat de termijnvan zes weken voor-u te kort is om een voldoende gemotiveerdbea,vaarschriftin te
dienen. U kunt dan binnende termijn van zes weken een bezwaarschriftindienen waarin u aangeeftdat u de
redenen van uw bezuaarlaterirrdient.Zo behoudtu het rechtop bezwaar.U krijgtdan berichihoe lang u nog de
tijd hebt voor uw bezwaar.
Aan wie lnoet u het bezwaarschriftrichten?
U moet uw bezwaarschrift
richtenaan het bestuursorgaan
van de provinciedat het besluitheeftgenomen. Dat is
ook het geval als het besluitnamens een van deze bestuursorganen
is genonrendoor een ander.
Weet u het niet goed,dan kunt u het bezwaarschriftook richtenaan:
Provinciebestuurvan Groninoen
P o s t b u s6 1 0
9700 AP Groningen
Wat moet in ieder geval in het Frezwaarschriftstaan?
- Uw rtaarrten adres;
- de claturl waaropu het bezwaarschriftindient;
- iie rjair-t|rt.iret nunr.nter
',: l;ezl,,aarl-naakt,
en een onrscird1,,,ing..,an
itet !:es!rriiuip;rr'1-"..j.jn
- de rederrenwaarontu iret niet eens bent uret lrei beslLrii;
- Lrwlrarrdtekeuin.c.1,
rroorr.r
U trroet het ltezwaarscltriftaliijd otrdefiekenerr.Als ienranclanders eerr bezwaal'.sclrrift
itrclieirt,itt(lriteertcloorlt ontlertel<errrle
sctrriiielijkenr;{lhtigi)tgrneegezonclerr
vyorderr.
r.reen irer-waarcclri'ii1irr'?
lirre r.fic+ni:
,,i;ri ;':liiir-i

.,r'i,-:iri-,.i.':.[i-ti]i:rrlir.r,:i.i,rt;r:.:;1,iir;ii';itii.i,iii-i,ii-rttir

I
ls een advocaat trerplicht?
U berriniet verplicirtorn eeu advocaatof lr-rriclisch
adviseurin ie sclrakeler-l
voor irei voerenvan een
Dezwal'enproceoLlfe.
l s v e r g o e d i n gv a n d o o r u g e m a a k t el t o s t e nm o g e l i j k ?
van de provinciebrengigeen kosterrin rekerring
Het bestuursorgaart
vr:orde ltelrandeling
van uw bezwaarschri{1.
U rrraaktextra kostenals lt een advocaatinschakeliof iemandandersdie beroepsrlaiigrechtsbijstand
verleent.
Dit geldt ook wattneeru getuigerreniof deskurrdigelr
nreeneenrtnaarde hoorzittingof als u anderekosterrhebt
getrtaakt.Dan kan een kostenvergoeding
alleenplaatsvinden,
als het besluitwaartegenu bezwaarhebt gernaaki
weoens onrechhnatigheid
wordt lrerroepenen deze onrechtrlatigheid
te wijtenis. Het
aan het bestuursorgaan
ltezwaarmoet dan vollediggegrorrdverklaardworderr.Motiveringsgebreken
of vomtfouiengevengeen recht op
U moet rekeninghoudenmet de nrogelijkheid
een kostenvergoeding.
dat u de kostennietvergoedkrijgt.
Bovendienbestaande vergoedingerr
uii nonrrbedragen.
Dezehedragenvindtu op
B\A/BR0006358/
littp://wetien.overheid.nli
De werketijkekosienkunnenhogerzijn. U nroeteen verz-oek
tot
indienen,voordathet bestuursorgaan
kostenvergoeding
overhet bezwaarschrift
heeft beslist.
Wanneer kunt u een voorlopige voorziening (spoedvoorziening)vragen?
Als u een bezwaarschrift
indient,betekenthet niet dat het besluitwaartegenhet is getichtnietin werkingtreedt.
Als u Wlt voorkonrendat het besluitwordt uitgevoerd,kuntu (otrdervoorwaardedat u ook bezwaarnraakt)de
presidentof voorzittervan het rechtscollege
dat bevoegdis te beslissenop een eventueelberoep,verzoekerreen
voorlopigevoorzieningte treffen.Dit kan alleenals er geen uitsielmogelijkis. U vindt de naanrvan dit
reclrtscollege
onderaanhet besluitwaartegerru bozwaarmaakt.
Als u bezwaarhebt gemaakttegende schrlftelijke
weigerlrrgotr een besluitte nemerr,kunt u ook verzoekeneen
voorlopigevoorzieningte treffen.
De griffiervan het bevoegderechtscollege
heft griffierecht
voor de behandelingvan een verzoekom voorlopige
voorziening.U kurrthet actueletariefnavragenbij die griffiervan dat rechtscollege
of vindenop de site
www.rijksoverheid.nl
ls het overslaan van de bezwarenprocedure(rechtstreeksberoep)mogetijk?
In bepaaldegevallenkan in het bewaarschriftverzochtworden
onr de beanuarenprocedure
overte slaanen in te
stenrmenmet rechtstreeks
beroep.
ln de volgendesituatiesis rechtstreeksberoepmogelijk:
- Als voorafgaandeaan het besluitwaaftegenu bezwaarhelrtgemaaktal een volledigeen uitgebreide
r:itwisseling
van argumenten
lreeftplaatsgevonden,
en
- als het duidelijkis dat de bezwarenprocedr-tre
geen toegevoegde
waarderleer i-reeft,behaiveenkele
uitzonderingen.
Indienhet bestuursorgaan
met dat verzoekinstemt,wordthet beanyaarsctrrjft
als beroepschrift
doorgezonden
gehevenworden.
naar de bevoegderechter.Er zal dan griffierecht
Een beroepschriftdatte gemakkelijknaar de bevoegderechteris gestuurd,kan door de bevoegderechternaar
Itet bestuursorgaan
tert-tggestuurd
worden.In dat gevalwordt het beroepschriftalsnogals bezwaarschrift
belrarrdeld.
l s h e t o p l o s s e n v a n h e t g e s c h i l d o o r b e m i d d e l i n gr n o g e l i j k ?
daarvoorin aatrnrerking
lrrdienuw bezuvaar
konrt,zr-tltu daaroverdooreen medewerkervan het bestuursorgaatl
g e i r r f o r m e e rwdo r d e n .

Wat is de afhandelingtermijrr?
De wettelilkeafhandelingtenrrijrr
voor bezlvarenis twaalfweken na afloopvan cleternrijriwaarbinnerr
bezwaarkon wordengetnaakt.Deze afhandelingternrijn
kan met zes wehenworden verlerrgd.
Vercleruitstelis
alleennret uw itrstenrnring
nrogelijl<
of ingevalvan nalevingrranwetielijke,yoorschrifien.
Wanneerr-riet
tijdigworclt
lleslist,dan kunt t.tvarritet irestrrr-rrsr:rgaan
een d,.nrangsonr
eisen.
Iniorrralieclaaroverlluni r,tvinclerro1t:
htlpr://www.
torrirrgen.
rrl/loket/,lr-r7e-Lli(:it:rtvei'ier-iii'c/'uvani-reei--iiviir-ri,ri-iijr-lig-besiisser^'i
trrovitrcieg
llleel"ilrforrrraiie'l
\,/i''r]i.|l.teelilrfrrrrrraiier;i'u,i-a.J.]t.'t
i:
i'e,.lti sires,,,herrrr
in,1,Pcstl:Lrs610 !'700 /J,Ptj i,'lriii rc,ii:r
j] ili ,':i?:ij ,:ti{,ll-:fl, :l,lij .1I ,. i:
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