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1. Aanvraag 

 

Op 30 juni 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen voor om omgevingsvergunning, zoals bedoeld in 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is geregistreerd onder 

zaaknummer 2015-0075. 

 

Gegevens aanvrager 

Naam en adres : Provincie Groningen 

  de heer R.A. Lombaerts 

  Postbus 610 

  9700 AP  GRONINGEN 

Omschrijving 

De aanvraag betreft : het realiseren van twee rotondes bij Wehe-den Hoorn en Leens 

 

De aanvraag bevat de volgende activiteiten : 

1. Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij 

een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald, 

2. Een weg veranderen of het veranderen van de wijze van aanleg van een weg, 

3. Houtopstand te vellen of te doen vellen, 

4. Handelen in strijd met regels RO. 

 

Locatie :   Bij de kruising van de N361 met de N983/Warfhuisterweg  

  (Wehe-den Hoorn) - Bij de kruising van de N361 met de 

Breekweg (Leens). 

 

2. Procedure 

 

Bevoegd gezag 

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht 

(Bor), is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne bevoegd om op de 

aanvraag te beslissen. Daarbij is het college er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in 

het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dient 

het college ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op 

elkaar zijn afgestemd.  

 

Kennisgeving ontvangst 

De ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Ommelander Courant en op de internetpagina van 

de gemeente De Marne. 
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Indieningsvereisten en volledigheid 

Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op 

volledigheid. 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 

volledig en in behandeling genomen. 

 

Procedure 

De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in 

paragraaf 3.3 van de Wabo.  

 

Verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad 

De Wabo bepaalt in artikel 2.27 in samenhang met artikel 6.5 Bor dat, indien het voornemen bestaat 

om een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het geldende bestemmingsplan, de 

gemeenteraad vooraf hiervoor een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen dient te verlenen. 

 

De gemeenteraad van de gemeente De Marne heeft bij besluit van 22 maart 2011 alle projecten c.q. 

activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo, waarbij toepassing wordt gegeven 

aan artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo, aan te wijzen als categorie waarvoor geen 

verklaring van geen bedenking is vereist. Voor het plan is geen afzonderlijke verklaring van geen 

bedenking nodig. 

 

Vooroverleg en adviezen 

Op grond van artikel 6.18 Bor is op de voorbereiding van een omgevingsvergunning die wordt 

verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 Wabo het overleg als bedoeld in 

artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening van toepassing. In dat verband hebben wij op 21 juli 

2015 Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Ministerie van Defensie, Ministerie EL&I, 

Rijkswaterstaat en de regionale brandweer in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voornemen 

om vergunning te verlenen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt. In hoofdstuk 6 van de 

ruimtelijke onderbouwing is een samenvatting van de ingekomen reacties opgenomen. De reacties 

geven geen aanleiding om het besluit aan te passen. 

 

Zienswijzen op ontwerpvergunning 

Het voornemen om vergunning te verlenen voor de aangevraagde activiteiten is middels publicatie in 

de Ommelander Courant, de gemeentelijke website en de Staatscourant van 17 september 2015 bekend 

gemaakt. Vervolgens hebben de ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken van 

18 september tot en met 29 oktober 2015 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van gemeente De 

Marne en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Van deze 

gelegenheid is gebruik gemaakt. De ingediende zienswijze gaat in op het bevoegd gezag, nut en 

noodzaak van de rotondes, externe veiligheid, licht- en geluidhinder en proceskosten. Het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente is het bevoegd gezag voor het verlenen van de 

omgevingsvergunning. In de ruimtelijke onderbouwing bij het plan is aangegeven dat de rotondes de 

verkeersveiligheid op de N361 verbeteren. Onderzoeken op het gebied van externe veiligheid en 

geluid geven aan dat er vanuit de wetgeving op dat gebied geen belemmeringen zijn voor de 

uitvoering van het plan. Er is in het ontwerp een grondwal opgenomen om lichthinder tegen te gaan. 

Kosten voor het inwinnen van juridisch advies bij het indienen van een zienswijze worden niet 

vergoed. De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het voorgenomen besluit. De indiener 

van de zienswijze wordt per brief geïnformeerd over dit besluit.   

 

Kennisgeving besluit 

De bekendmaking van het besluit op de aanvraag wordt gedaan in de Ommelander Courant, de 

Staatscourant en digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl en de website van de gemeente De Marne. De 

digitale publicatie is te vinder onder IMRO-nummer: NL.IMRO.1663.BG2009po06-VS01 
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3. Overwegingen voorafgaand aan de besluitvorming 

 

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

 

1. Overwegingen ten aanzien van het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van 

werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, 

exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1, eerste lid, onder b Wabo) 

 

De rotondes worden hoofdzakelijk gerealiseerd binnen de bestemming ‘Verkeer’ en deels binnen de 

bestemming ‘Agrarisch – Landschappelijke en natuurlijke waarden’ van het Bestemmingsplan 

Buitengebied, vastgesteld op 16 december 2008. Op grond van artikel 3.7 van dit bestemmingsplan is  

het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning sloten en andere watergangen te  

graven en te dempen, te vergroten  en/of van sloten en andere watergangen het doorstromingsprofiel te 

verkleinen. 

 

Bij het verlenen van de vergunning moet er rekening worden gehouden met het behoud en herstel van 

de landschappelijke waarden. Onder het behoud en herstel van de landschappelijke waarden en het 

behoud en/of herstel van de volgende essentiële ruimtelijke kenmerken. Overige criteria zijn voor deze 

beoordeling niet relevant. 

 

De sloten langs de weg zijn functioneel van aard en hebben geen invloed op de landschappelijke 

waarde of verkavelingspatroon.  Langs de weg en rotonde worden nieuwe sloten gegraven.  

In de ontwerpen van de rotondes is rekening gehouden met de instandhouding van de huidige 

verbindingen (sloten). Het waterschap Noorderzijlvest heeft aangegeven in te kunnen stemmen met 

het plan en de voorgestelde maatregelen om het aspect water te borgen. 

 

Conclusie 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft het  uitvoeren van een werk of van werkzaamheden zijn 

er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit 

relevante voorschriften opgenomen. 

 

2. Overwegingen ten aanzien van het aanleggen van een weg of het veranderen van de wijze 

van aanleg van een weg 

Op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder d  van de Wabo is het verboden om zonder vergunning: 'Een 

weg aan te leggen of verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor 

tevens een verbod geldt zoals is opgenomen in  het bestemmingsplan, de beheersverordening, de 

regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een 

voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven. Er is geen verbod opgenomen in de genoemde 

wetgeving. Een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het aanleggen van een weg of het veranderen 

van de wijze van aanleg van een weg’ is niet nodig.   

 

3. Overwegingen ten aanzien van het vellen of doen vellen van een houtopstand 

Op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder g Wabo is het verboden om zonder vergunning een 

houtopstand te vellen of te doen vellen. De toetsingsgronden hiervoor staan in de Algemene 

Plaatselijke Verordening van de betreffende gemeente opgenomen. In de Algemene plaatselijke 

verordening van de gemeente De Marne is geen vergunningenstelsel voor het kappen van bomen 

opgenomen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Het vellen of doen vellen van een 

houtopstand’ is om deze reden niet nodig. 

 

4. Overwegingen ten aanzien van het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 

bestemmingsplan (artikel 2.12 Wabo) 

 

Strijdigheid met bestemmingsplan 

http://maxius.nl/wet-ruimtelijke-ordening/artikel4.1/
http://maxius.nl/wet-ruimtelijke-ordening/artikel4.3/
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De rotondes zijn grotendeels gesitueerd binnen het plangebied van het 

bestemmingsplan Buitengebied. Voor een klein gedeelte is de rotonde bij Leens gesitueerd binnen het 

plangebied van de  

 

beheersverordening Grote Kernen (bestemmingen wegverkeer, groenvoorzieningen en bedrijven) en 

de rotonde bij Wehe-den Hoorn binnen het plangebied van de beheersverordening Kleine Kernen 

(bestemming wegverkeer). De beheersverordeningen staan niet in de weg aan de realisatie van de 

rotondes. In de van toepassing zijnde bestemmingen zijn verkeersdoeleinden, wegen en voet- en 

fietspaden opgenomen. De rotondes zijn wél in strijd met het Bestemmingsplan Buitengebied.  

 

De rotondes worden hoofdzakelijk gerealiseerd binnen de bestemming ‘verkeer’ en deels binnen de 

bestemming ‘Agrarisch – Landschappelijke en natuurlijke waarden’ van het bestemmingsplan 

Buitengebied, vastgesteld op 16 december 2008.  

 

De op de plankaart voor ‘verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen met een functie voor 

zowel het verkeer met een doorgaand karakter als voor de ontsluiting van aanliggende gronden. In dat 

opzicht voldoen de rotondes aan de bestemmingsomschrijving. Echter de bestemming voorziet aldus 

de omschrijving niet in een ingrijpende wijziging van het profiel. Daarvan is wel sprake.  

 

In de huidige situatie kenmerken de kruisingen van de N361 met de Warfhuisterweg en de N983 in 

Wehe-den Hoorn en die van de N361 met de Breekweg in Leens zich door gescheiden rijbanen met 

uitvoegstroken. Dit wordt vervangen door een tweetal rotondes. Deze wijziging van het profiel kan 

aangemerkt worden als een ingrijpende wijziging.  

 

De op de plankaart voor ‘agrarisch-landschappelijke en natuurlijke waarden’ aangewezen gronden zijn 

onder andere bestemd voor bestaande wegen. Doordat er een ingrijpende wijziging gaat plaatsvinden 

in het profiel, vinden wij dat er geen sprake is van ‘bestaande wegen’.  

 

Gelet op het voorgaande zijn de rotondes in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied. 

 

Afwijkingsmogelijkheid 

In artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bepaald dat in 

onderhavige geval de omgevingsvergunning slechts kan worden verleend, indien de activiteit niet in 

strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 

onderbouwing bevat. 

 

Motivering 

Ten behoeve van deze activiteit is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld (Ruimtelijke 

onderbouwing veilig maken Noordelijk deel N361 Rotondes Wehe-den Hoorn en Leens). Kort 

samengevat is hierin het volgende gesteld: De activiteit doet geen afbreuk aan de flora en fauna en 

archeologische waarden. De belangen van derden worden niet geschaad. Op een aantal woningen 

neemt de geluidsbelasting toe ten gevolgde van de verwachte verkeersgroei. Bij de rotondes zal 

langzamer worden gereden. De toename van de geluidsbelasting is nergens zodanig dat er sprake is 

van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De wijziging heeft nagenoeg geen gevolgen 

voor de externe veiligheid. Een rotonde is veiliger dan een kruising aangezien de snelheid van de 

voertuigen lager is bij het naderen van een rotonde dan bij het naderen van een kruising. De 

Ruimtelijke consequentie voor het provinciaal basisnet Groningen is (vrijwel) nihil want de 30 meter 

zone zal de rand van de weg volgen en dus ter plaatse van de rotonde iets breder worden. De wijziging 

wordt ruimtelijk en stedenbouwkundig aanvaardbaar geacht zoals is beschreven in de ruimtelijke 

onderbouwing. De ruimtelijke onderbouwing is gewaarmerkt en maakt deel uit van de aanvraag 

omgevingsvergunning. 

 

Conclusie 

Na afweging van de betrokken belangen en omdat de aangevraagde activiteit niet in strijd is met een 

goede ruimtelijke ordening, kan van het bestemmingsplan worden afgeweken. Vanuit het 
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toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruik van gronden en bouwwerken 

zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

 

4. Besluit 

 

Wij hebben besloten de aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van rotondes bij de 

kruising van de N361 met de N983/Warfhuisterweg (Wehe-den Hoorn) en bij de kruising van de N361 

met de Breekweg (Leens) te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de bij de aanvraag behorende 

stukken. De vergunning  wordt verleend voor  de activiteiten: 

 aanleg (uitvoeren werk of werkzaamheid), artikel 2.1, eerste lid, onder b Wabo;  

 het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, artikel 2.1, eerste  lid onder c Wabo.  

 

Onderdeel van het besluit vormen gewaarmerkte bijlagen die met dit besluit zijn meegezonden. 

 

5. Voorschriften  

 

Wij hebben de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden: 

 

 De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat de omgevingsvergunning altijd op het werk 

aanwezig is en op aanvraag van de toezichthouders getoond kan worden. 

 

 Als tijdens de werkzaamheden archeologische resten (sporen of vondsten) worden aangetroffen, 

dan geldt krachtens de Monumentenwet (1988) een meldingsplicht. De sporen of vondsten moeten 

direct worden gemeld. 

 

 

6. Leges 

 

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. De 

leges bedragen: 

 

Leges 

Planologisch strijdig gebruik Wabo 2.12 lid 1.a onder 3        €            2.490,81 

Aanlegactiviteit                                                                             €               414,35 

Adviesaanvraag ander bestuursorgaan of organisatie                         €                272,55 

Totaal:                          €          3.177,71 

 

Voor de betaling van dit legesbedrag ontvangt u een factuur. 

 

 

7. Inwerkingtreding en beroep 

 

De aanvraag en de beschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht 6 weken ter inzage gelegd op het gemeentehuis van de gemeente De Marne.  

De bekendmaking van het besluit wordt tevens digitaal gedaan onder IMRO-code 

NL.IMRO.1663.BG2009po06-VS01    

 

Belanghebbenden kunnen beroep instellen door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, 

gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling 

bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.  

 

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend 

bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen). 
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Inwerkingtreding beschikking 

Deze vergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om 

voorlopige voorziening is gedaan, treedt deze vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is 

beslist.  

 

8. Bijlagen 

 

Bij dit besluit behoren gewaarmerkte bijlagen die met dit besluit zijn meegezonden. 

 

 

 

Leens, 2 december 2016 

 

Hoogachtend, 

Namens de burgemeester en wethouders van de gemeente  

De Marne 

 

 

 

De heer H.K.A. Koops 

Teamleider Vergunningverlening Omgevingsdienst Groningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


