ADVIES
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum B&W-vergadering
Onderwerp

:
:

13-5-2014
Openbaar
Voorstel tot aanpassing van het raadsbesluit d.d. 15 april 2014 over te nemen
baggermaatregelen in de Plassen van het Wormer -en Jisperveld.

Portefeuillehouder(s) : J.N.J.J. Beemsterboer
Paraaf
:

Afdelingshoofd
Paraaf

Afdeling
Taakveld
Redacteur

: Beleid en Regie
: Natuur en Landschap
: A Warmenhoven

Datum
Reg. nr.

Betrokken afd./OR

:

: I. Drupsteen
:
: 13-5-2014
:

Inspraak
: Ja
Bezwaar/beroep mogelijk : Nee
Conceptbesluit:
De gemeenteraad voor te stellen:
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
een en ander conform in het bij dit besluit behorende concept- raadsvoorstel is verwoord.

Paraaf:
Akkoord

Bespreken

Het college heeft besloten

________

________

burgemeester

 conform advies

________

________

1e wethouder

 conform advies met tekstuele wijzigingen i.o.m. portefeuillehouder

________

________

2e wethouder

 met wijzigingen

________

________

3e wethouder

________

________

4e wethouder

________

________

secretaris

 het advies aan te houden

Bevoegdheid:

Gemeenteraad (voorblad griffie vereist)

College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester

Delegatie/mandaat
Voorhangprocedure:

Ja (voorblad griffie vereist)

Nee



Naar de raad (voorblad griffie vereist)

