
Van:   

Verzonden: woensdag 14 juni 2017 8:24 
Aan:  

CC:  
Onderwerp: RE: Verzoek om aanvullingen aanvraag WHC-2 (OLO 2872733) 

Geachte mevrouw , 
Vanmorgen is de bijlage “Ruimtelijke onderbouwing Rev A” voor WHC-2 toegevoegd aan de 
aanvraag 2872733 (zie bijlage). 
Per abuis heb ik hem eerst aan de verkeerde aanvraag WHC-1 II ( 3000245) toegevoegd en 
kan hem daar helaas niet meer verwijderen. 
De bijlage Ruimtelijke onderbouwing, aanpassing gebouw U-8400, WHC-2 geldt dus NIET 
voor WHC-1 (3000245) 

Met vriendelijke groet/Kind regards, 

 
Milieu Coördinator 

 

Nedmag B.V. 

T +31  

M +31  

E @Nedmag.nl 

W www.nedmag.com  

This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from your 
system. 

Van:   
Verzonden: woensdag 24 mei 2017 16:07 

Aan:  

CC:  
Onderwerp: RE: Verzoek om aanvullingen aanvraag WHC-2 (OLO 2872733) 
Geachte meneer , 
Dank voor uw bericht.  

Het is akkoord om de gevraagde aanvullingen twee weken later in te dienen. 
Ik zie de aanvullingen uiterlijk 16 juni jl. tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
  

Beleidsmedewerker (milieu)vergunningverlening 
........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken 
Directie Energie, Telecom en Mededinging 
Afdeling Energie en Omgeving 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG |  
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG  
........................................................................ 
T 070  
M 06-  
E @minez.nl  

http://www.nedmag.com/


Van:   

Verzonden: dinsdag 23 mei 2017 15:23 
Aan:  

CC:  
Onderwerp: RE: Verzoek om aanvullingen aanvraag WHC-2 (OLO 2872733) 

Geachte mevrouw , 
Heden middag heb ik geprobeerd u te bellen, maar kon u niet bereiken. 
Helaas, kunnen wij niet binnen de gestelde 4 weken een ruimtelijke onderbouwing 
aanleveren voor de bouwplannen op WHC-2 voor het buitenplans afwijken van het 
bestemmingsplan in verband met drukte bij het bureau die ons daarbij ondersteund. 
Wij verzoeken om 2 extra weken voor het indienen van de aanvulling (uiterlijk 16 juni). 
Kunt u zich daarin vinden? 

Met vriendelijke groet/Kind regards, 

 
Milieu Coördinator 

 

Nedmag B.V. 

T +31  

M +31  

E @Nedmag.nl 

W www.nedmag.com  

This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from your 
system. 

Van:   
Verzonden: dinsdag 9 mei 2017 17:49 

Aan:  

CC:  
Onderwerp: Verzoek om aanvullingen aanvraag WHC-2 (OLO 2872733) 
Geachte heer , 
Ik heb u vandaag gebeld, maar niet kunnen bereiken.  

Op 22 maart 2017 heeft u een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend (kenmerk: 
2872733) voor de inrichting WHC-2. Over de voortgang van de behandeling van uw aanvraag deel 
ik u het volgende mee. 
Ontvankelijkheid 
Uw aanvraag is getoetst aan de daarvoor geldende indieningvereisten, zoals deze zijn opgenomen 
in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). De conclusie is dat de verstrekte gegevens en 

bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Ook is geconcludeerd dat de 

reguliere procedure omgezet wordt in een uitgebreide procedure. Ik licht dit als volgt toe: 
Wij hebben van gemeente Veendam advies ontvangen. Uit het advies van de gemeente volgt dat 
het bouwplan niet voldoet aan de bouwregels (bouwhoogte) van het geldende bestemmingsplan 
‘Buitengebied Veendam’, waarin het gebied de bestemming ‘Bestemming-Delfstof’ heeft. Op grond 
van artikel 7, lid 7.2.1, sub a mag de bouwhoogte van gebouwen niet meer bedragen dan 5 meter. 
In tegenstelling tot de vorige aanvraag, welke voldeed aan de bepalingen van de destijds geldende 

beheersverordening “Buitengebied Veendam”, blijkt dat de bouwhoogte van gebouwen maximaal 5 
meter mag zijn terwijl in de beheersverordening nog 15 meter mogelijk was. 

http://www.nedmag.com/


• Nu afwijking van het bestemmingsplan binnenplans niet mogelijk is (sprake van een 

buitenplans afwijking), is een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam vereist. Hetgeen kan alleen op 
basis van de uitgebreide procedure. Ik heb reeds in OLO de aanvraag omgezet in een 
uitgebreide procedure.  

Hierbij verzoek ik u de volgende ontbrekende gegevens aan te leveren: 
- Motivering voor het buitenplans afwijken (artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3 Wabo) dat 
voorzien is van een ruimtelijke onderbouwing. Zie artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht voor 

de vereisten waaraan deze moet voldoen.  
De ontbrekende gegevens levert u als aanvulling op de aanvraag aan via het Omgevingsloket 
Online.  
Onderbreken beslistermijn 
Omdat uw aanvraag niet compleet is wordt op grond van het bepaalde in artikel 4.15 van de 
Algemene wet bestuursrecht de wettelijke beslistermijn onderbroken vanaf de dag na verzenden 

van dit bericht. Deze opschorting loopt tot de dag waarop alle gevraagde aanvullende gegevens 
zijn ontvangen of de termijn voor het indienen van de aanvullingen is verstreken.  
De ontbrekende gegevens dienen uiterlijk 4 weken in ons bezit te zijn. Uw aanvraag kan op grond 
van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling worden gesteld als wij de 
gegevens niet binnen deze termijn in zijn geheel hebben ontvangen. 



Meer informatie 

Heeft u nog vragen over de behandeling van uw aanvraag? Dan kunt u contact met mij opnemen 

via onderstaande gegevens. 
Met vriendelijke groet,  

 
  

Beleidsmedewerker (milieu)vergunningverlening 
........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken 
Directie Energie, Telecom en Mededinging 
Afdeling Energie en Omgeving 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG |  
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG  
........................................................................ 
T 070  
M 06-  
E @minez.nl  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  

verwijderen.  

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  

verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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