Voorblad raadsavond Wormerland

Onderwerp

Voorstel tot herziening van het raadsbesluit van 15 april 2014 over te nemen
baggermaatregelen in de Plassen van het Wormer -en Jisperveld

Activiteit

Besluitvorming

Doel

Het verkrijgen van een nieuw (ontwerp) instemmingsbesluit om het plan van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor het nemen van een aantal
waterkwaliteitsmaatregelen in de Plassen van het Wormer-en Jisperveld te
kunnen vergunnen.

Geschatte
behandeltijd

30 minuten

Beknopte
toelichting

De vorenstaande signalen zijn aanleiding geweest om het raadsbesluit van 15
april jl. nog eens kritisch onder de loep te nemen. Hierbij zijn de mogelijkheden
bekeken om de vergunningprocedure in te korten, zodat een tijdige planuitvoering
is gewaarborgd, zonder dat hierbij teveel afbreuk wordt gedaan aan de belangen
van derden (bewoners /gebruikers van het gebied ) waar het gaat om een goede
communicatie (informatieverstrekking) en vanuit het oogpunt van de
zorgvuldigheid en de rechtsbescherming.
De uitkomst van deze heroverweging is verwoord in het bijgevoegde (aangepaste)
voorstel en besluit. Dit nieuwe besluit doet recht aan het nieuwe coalitieakkoord
waarin vermeld staat dat in goed overleg met de betrokken belanghebbenden in
het gebied het probleem rond het niet baggeren van de Poel wordt opgelost

Vervolg
procedure

Na besluitvorming wordt de ontwerp verklaring van geen bedenkingen tegelijk met
het ontwerpbesluit conform het bepaalde in afdeling 3: 4 van de
omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegd. De ter inzage
legging wordt bekendgemaakt in de Staatscourant, De Zaankanter, via de
gemeentelijke website en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tevoren wordt een informatiebijeenkomst gehouden.
Gedurende de ter inzage termijn is een ieder in de gelegenheid om een zienswijze
in te dienen. Na afloop van de ter inzage termijn neemt ons college, met in acht
name van eventuele zienswijzen, een besluit over de aanvraag
omgevingsvergunning. Indien er één of meerdere zienswijzen ingediend worden,
zal de gemeenteraad om een definitieve verklaring van geen bedenkingen
gevraagd worden. Worden er geen zienswijzen ingediend, dan zal de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen tevens aangemerkt worden als een definitieve
verklaring van geen bedenkingen.

Gevraagde
beslissing

A Het raadsbesluit d.d. 15 april 2014 in te trekken en het volgende te besluiten;
B1 De ontwerp verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 van
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het plan van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) af te geven;
B2 Het college opdracht te geven de voorgeschreven procedure als bedoeld in de
Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) te starten en het plan
hierbij na publicatie gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter
inzage te leggen met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
B3 Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven in overleg
met het HHNK en de betrokken belanghebbenden in het gebied het besluit om
(niet) over te gaan tot het baggeren van De Poel te heroriënteren en de
uitkomst hiervan binnen 3 maanden aan de raad voor te leggen;

B4 Voorafgaande aan de start van de zienswijze procedure genoemd onder sub c
van dit besluit een informatieavond te houden voor de belanghebbenden in
het gebied;
B5 De ontwerpverklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als een
definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien ten aanzien van het
ontwerp besluit omgevingsvergunning geen zienswijzen ingediend worden;
B6 Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 en 2 van de Wet
ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal via een
planschadeovereenkomst is verzekerd.
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