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U vindt hieronder de aangevraagde en verleende
vergunningen en andere bekendmakingen.
Wilt u meer weten of hebt u vragen? Neem dan contact op
via de contactgegevens in de bekendmaking.
Met overige vragen kunt u terecht bij de gemeente
Groningen:
• stuur een e-mail naar info@groningen.nl
• of bel telefoonnummer 14 050, bereikbaar op werkdagen
van 8.30 – 17.00 uur

Vergunningen
aanvragen omgevingsvergunning
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn bij de gemeente binnengekomen.
Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden
vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvragen
kan nu nog geen beroep of bezwaar worden ingediend.
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is dat
alleen mogelijk tegen aanvragen waarover een besluit is
genomen. Voor informatie over de procedure kunt u contact
opnemen met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH), Harm Buiterplein 1, telefoon 14 050.
Geopend op werkdagen van 9.00 tot13.00 uur vrije inloop
zonder afspraak. Van 13.00 tot 17.00 uur alleen op afspraak.
Een afspraak kunt u maken via gemeente.groningen.nl/loket
Aanvragen waarover inmiddels een besluit is genomen,
vindt u elders in deze bekendmakingen onder het kopje
‘Omgevingsvergunningen’.
Brugstraat 9 plaatsen haakse lichtbak
(10-03-2016, 201670617)
De Kring 88a plaatsen chalet (16-02-2016, 201670409)
Energieweg 10 plaatsen 2 gestapelde zeecontainers ten
behoeve kantoor /werkplaats (10-03-2016, 201670621)
Energieweg 10 realiseren jongerenhostel
(tijdelijk voor 10 jaar) (18-03-2016, 201670707)
Friesestraatweg 5a aanbrengen dakterras
(14-03-2016, 201670650)
Hoendiep 299 vellen 1 boom (14-03-2016, 201670640)

Isebrandtsheerd 69 vergroten woning (uitbreiding keuken
aan voorgevel) (04-03-2016, 201670550)
Oosterhamriklaan 263 aanpassing kozijn t.b.v. boodschappenophaalpunt (10-03-2016, 201670616)
Singelweg 18 oprichten woningen (07-03-2016, 201670561)
Van Hamelstraat 36 veranderen en vergroten pand naar 5
appartementen (24-02-2016, 201670460)
Van Starkenborghstraat 61 splitsen bestaand kamer
verhuurpand naar 4 zelfstandige woonfuncties
(07-03-2016, 201670562)
Van Swietenlaan 6 plaatsen gevelreclame en reclamezuil
(07-03-2016, 201670558)
Zernikelaan 17 verbouwen loods (10-03-2016, 201670613)
Groningen, 6 april 2016
___________________________________________________________

Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Aweg 5 wijzigen zijgevel (vervanging raam door deur)
(23-03-2016, 201670551)
Azaleapad 2 wijzigen entree schuur (23-03-2016, 201670224)
Boraxstraat 149 gedeeltelijk wijzigen functie naar aan
huis verbonden beroep (20-01-2016, 201572579)
Bornholmstraat 15 plaatsen fietsenstalling
(29-03-2016, 201670317)
Cortinghof nabij Terdelt oprichten van 34 woningen
(29-03-2016, 201572759)
Engelberterweg 37 vergroten woning
(29-03-2016, 201571997)
>>

Fossemaheerd 33 vellen boom (23-03-2016, 201670345)
Gorechtkade 85 realiseren wanddoorbraak tussen keuken
en bijkeuken (24-03-2016, 201670299)
Gorterlaan 70 knotten 1 boom (23-03-2016, 201670131)
Grevingaheerd 97 vellen 1 berk (23-03-2016, 201670401)
Groenendaal 50 vellen 1 boom (29-03-2016, 201670377)
Hanzeplein 1 plaatsen container op maaiveld voor opslag
vaten ziekenhuisafval (23-03-2016, 201572655)
Helperzoom/Helperpad/Duinkerkenstraat/Helperzoomtunnel
vellen 9 bomen en 4830 m2 houtopstand
(23-03-2016, 201670451)
Korreweg 197 vellen 1 boom (23-03-2016, 201571490)
Nabij Oliemuldersweg en Struisvogelstraat plaatsen 2 kassen
en 2 containers tbv moestuin (verplaatsing)
(23-03-2016, 201670407)
Nieuwe Sint Jansstraat 11 aanbrengen / wijzingen gevel
reclame ( 24-03-2016, 201572778)
Peperstraat 9a verbouwen tot 3 zelfstandige wooneenheden
en verstevigen balklagen (22-03-2016, 201572634)
Schuitendiep 88/7 maken dakterras (24-03-2016, 201670218)
Van Swietenplein 1 inrichten mammapoli, in martini ziekenhuis, bouwdeel m, 1e verdieping. (29-03-2016, 201670346)
___________________________________________________________
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
beslistermijn voor de volgende aanvragen zijn verlengd
met ten hoogste 6 weken:
Bachkade 10 vergroten woning (02-02-2016, 201670259)
Kerklaan 67a realiseren 4 appartementen boven supermarkt
(27-01-2016, 201670235)
Kostersgang 12a realiseren dakopbouw met dakterras
(28-01-2016, 201670219)
Nieuwe Boteringestraat 75 winkelruimte verbouwen naar
appartementen (25-01-2016, 201670189)
Nieuweweg 31a uitbreiden kamerverhuurpand (vierde
bouwlaag) (18-12-2015, 201572748)

Oude Ebbingestraat 66 vervangen huidige gevelreclame
ivm nieuwe huisstijl (03-02-2016, 201670267)
Peizerweg 164c vergroten woning (28-01-2016, 201670250)
Waagplein 5 plaatsen reclame (02-02-2016, 201670280)
Zaagmuldersweg 69 verbouwen winkel naar woonfunctie
voor kamergewijze verhuur (15-01-2016, 201670124)
___________________________________________________________
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Herestraat 57 wijzigen gevel (verwijderen voorhanggevel,
luifel en reclameobjecten verwijderen niet-dragende wanden)
( 24-03-2016, 201572756)
Westerkade 5a het splitsen van de woning in drie appartementen (29-03-2016, 201572037)
___________________________________________________________
Besluiten over omgevingsvergunningen liggen ter inzage bij
de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
(VTH), Harm Buiterplein 1, telefoon 14 050. Geopend op
werkdagen van 9.00 tot13.00 uur vrije inloop zonder
afspraak. Van 13.00 tot 17.00 uur alleen op afspraak.
Een afspraak kunt u maken via gemeente.groningen.nl/loket
Indien u het niet eens bent met een besluit over een vergunning dan kunt u daartegen - afhankelijk van de vergunning bezwaar of beroep instellen in het kader van de Algemene
wet bestuursrecht. Dat kan tot 6 weken na de datum van het
besluit. Bij de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving kunt u telefonisch navragen of het gaat om
bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u kosteloos
indienen bij Burgemeester en wethouders, Postbus 30026,
9700 RM Groningen. Een beroepschrift dient u in bij de
Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150,
9700 AD Groningen. Hiervoor betaalt u in de regel € 160 aan
griffierecht. Dit bedrag kunt u terugkrijgen als u door de
rechter in het gelijk wordt gesteld.
Groningen, 6 april 2016

Wet bodembescherming
Kennisgeving melding besluit uniforme saneringen
Op 24 maart 2016 heeft Lefier bij ons een melding ‘Besluit
uniforme saneringen’, categorie immobiel, ingediend voor
de locatie Bandoengstraat, tegenover huisnummer 15 te
Groningen.

Indien de melding voldoet, kan Lefier vanaf 28 april 2016
beginnen met de voorgenomen sanering.
Groningen, 6 april 2016

Wet bodembescherming
Kennisgeving Besluit
Burgemeester en wethouders hebben van het
Ingenieursbureau van de gemeente Groningen het evaluatieverslag ontvangen van een bodemsanering in het kader
van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS), categorie
Immobiel, op de locatie Euvelgunnerweg 4 en 5 te
Groningen. Wij hebben besloten in te stemmen in met het
ingediende verslag.
Procedure
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage

van 7 april 2016 tot en met 18 mei 2016 bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen aan het Harm Buiterplein 1,
open op werkdagen van 9.00 tot 13.00 (zonder afspraak) en
van 13.00 tot 17.00 (alleen op afspraak), telefoon 14 050.
Bezwaren kunnen tot 19 mei 2016 door belanghebbenden
mondeling of schriftelijk worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Groningen, postbus 30026, 9700 RM
Groningen.
Groningen, 6 april 2016
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Sloopmeldingen
Deze meldingen worden gepubliceerd om belanghebbenden
op de hoogte te brengen. Tegen deze meldingen kan geen
beroep of bezwaar worden ingediend. Voor informatie over
de procedure kunt u contact opnemen met de afdeling
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH),
Harm Buiterplein 1, telefoon 14 050. Geopend op werkdagen
van 9.00 tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak.
Van 13.00 tot 17.00 uur alleen op afspraak. Een afspraak kunt
u maken via gemeente.groningen.nl/loket
Bottelroosstraat 49 asbestsanering (11-03-2016, 201670627)
Damsterdiep 273 asbestsanering (14-03-2016, 201670637)
Grootzeil 15 verwijderen en afvoeren asbest materialen
(14-03-2016, 201670648)
Herestraat 77a t/m 77i , Kleine Pelsterstraat 2-1 t/m 2-17
verwijderen en afvoeren asbest toepassing uit trappenhuis
(16-03-2016, 201670667)
Invasiestraat 101 verwijderen en afvoeren asbest materialen
(14-03-2016, 201670646)
Kochstraat 65 asbestsanering (15-03-2016, 201670662)
Lierstraat 62 verwijderen en afvoeren asbest toepassing
(16-03-2016, 201670668)
Lijsterbeslaan 40 verwijderen en afvoeren asbest materialen
(14-03-2016, 201670647)

Mispellaan 4 verwijderen en afvoeren asbest toepassing
(11-03-2016, 201670631)
Nicolaas Beetsstraat 60 verwijderen en afvoeren asbest
toepassing (14-03-2016, 201670642)
Noorderbuitensingel 11 verwijderen en afvoeren asbest
toepassing (16-03-2016, 201670671)
Paddepoelsterweg 11 verwijderen asbest
(14-03-2016, 201670653)
Parelstraat 31 asbestsanering (11-03-2016, 201670626)
Paterswoldseweg 265 verwijderen en afvoeren asbest
toepassing (11-03-2016, 201670629)
Surinamestraat 31 verwijderen en afvoeren asbest toepassing (14-03-2016, 201670652)
Vlierstraat 37 verwijderen en afvoeren asbest toepassingen
(14-03-2016, 201670633)
Walstraat 34 verwijderen en afvoeren asbest toepassing
(16-03-2016, 201670672)
Watermanstraat 59 verwijderen en afvoeren asbest toepassing (14-03-2016, 201670651)
Winschoterdiep 69 verwijderen en afvoeren asbest materialen
(14-03-2016, 201670645)
Groningen, 6 april 2016

