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

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.

Bevoegdheid

Inleiding en probleemstelling

Het college is bevoegd te beslissen over het afgeven van de
vereiste omgevingsvergunnng voor het plan van HHNK.
Voorafgaande hieraan dient te raad een besluit te nemen over
het afgeven van de vereiste verklaring van geen bedenkingen op
grond van 2.12 van de WABO.
Op 15 april jl. heeft uw raad besloten het plan van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) om in
De Marken en langs de Zwetoevers van het Wormer – en

Jisperveld een aantal vooroevers (onderwaterdepots) te
realiseren vrij te geven voor het voeren van inspraak. Het besluit
treft u bijgaand ter kennisname aan. Er zijn nieuwe feiten naar
voren gekomen en dringende redenen aanwezig die aanleiding
geven het genomen raadsbesluit te herzien.
Overwegingen

Na het besluit van de raad van 15 april jl. hebben wij gesproken
met respectievelijk het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier en met het baggercomité Wormer over de
voortgang en over de uitvoering van de baggeractiviteiten in het
westelijk deel van het Wormer –en Jisperveld (blokken 4 en 5)
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(initiatiefnemer) heeft hierin te kennen gegeven dat de
Stuurgroep Wormer –en Jisperwater het besluit heeft genomen
af te zien van de uitvoering van de geplande maatregelen in De
Poel. In principe is dit onderdeel van het dossier gesloten.
Verder maakte HHNK nogmaals haar zorg en onvrede kenbaar
over het genomen raadsbesluit. HHNK kan zich met name niet
vinden in het besluit van de gemeente om in het kader van het
voorbereidingstraject van de aangevraagde
omgevingsvergunning zowel een inspraakprocedure (op grond
van de Inspraakverordening) als de officiële
zienswijzenprocedure (op grond van de WABO) voor dit plan te
voeren. Deze keuze leidt tot een aanzienlijke vertraging van het
proces, als gevolg waarvan het risico bestaat dat de
subsidiedeadline van 1 januari van 2016 voor de realisatie van
de voorgestelde maatregelen niet meer kan worden behaald. Dit
zou kunnen betekenen dat (een deel van) de beoogde
maatregelen in de Plassen niet kunnen worden uitgevoerd.
Tenslotte acht HHNK het onnodig, voorafgaande aan de officiële
start van de zienswijzenprocedure, een inspraakprocedure te
voeren, aangezien het huidige plan uitsluitend voorziet in
maatregelen in De Marken en langs een deel van de
Zwetoevers. Tegen dit huidige plan bestaat noch bij de
gemeente noch bij de gebruikers van het gebied weerstand.

Heroverweging besluit

Uit het gevoerde overleg met een vertegenwoordiger van het
baggercomité werd (daarnaast) duidelijk dat bij een groot deel
van de gebruikers van het Veld (onder meer het
baggercommitee) onvrede leeft over het besluit van het HHKK
om de Poel niet mee te nemen in de (bagger) werkzaamheden.
Een aantal ondernemers is van plan op korte termijn richting de
gemeenteraad en HHNK schriftelijk hun ongenoegen kenbaar te
maken over de gang van zaken. Het baggercomité gaf verder
aan sympathiek te staan tegenover het idee van de gemeente in
de komende periode in gezamenlijk overleg naar oplossingen te
zoeken om alsnog (passende) maatregelen in de Poel te nemen.
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

Meetbare doelstellingen/output

Communicatie

In de komende 3 maanden gaan wij met de betrokken partijen in
gesprek om alsnog een passende oplossing voor het baggeren
van de Poel te vinden. HHNK heeft aangegeven, als er tijdig een
oplossing komt en de gemeente bereid is hiervoor de benodigde
omgevingsvergunning te verlenen, zij bereid is indien blijkt dat er
geld over is binnen het project, deze maatregelen mee te
financieren. De gemeente zal zich hierbij inspannen om vanuit
andere financieringsbronnen (bijv. Laag-Holland) geld los te
krijgen voor realisatie van de maatregelen.
1. Er wordt dit jaar 140.000 m3 gebaggerd uit de lijnvormige
watergangen in het noord- westelijk deel van het Wormer –en
Jisperveld (blokken 4 en 5).. Inmiddels is ruim 77000 m3 bagger
verwijderd, de rest wordt later dit jaar (na het broedseizoen)
gedaan.
2. In de Marken en langs de Zwetoevers worden een aantal
duurzame waterkwaliteitsmaatregelen genomen (aanleg
vooroevers en verontdiepingen).
3. Onderzocht wordt of in de Poel alsnog maatregelen kunnen
worden genomen om een deel van het baggerprobleem op te
lossen.
•

•
•

•

Doorlooptijd vergnningtraject

Communicatie over de start van de zienswijzenprocedure
vindt plaats via de reguliere kanalen (Zaankanter, website,
Staatscourant).
Alle partijen en organisaties die deelnemen in het
klankbordgroep Wormer en Jisperwater worden schriftelijk
geïnformeerd.
Gelijktijdig met de start van de zienswijze procedure wordt
het plan in het kader van het wettelijk vooroverleg 3.1.1. Bro
voorgelegd aan de overlegpartners (o.a. provincie, VROM
inspectie etc).
Voorafgaande aan de start van de ter inzage legging van het
plan, wordt in het gemeentehuis een informatieavond
gehouden voor de omwonenden en andere
belanghebbenden.

Bijgevoegd treft u een overzichten aan van doorlooptijden van
het vergunningtraject in de huidige ‘situatie (besluit van 15 april )
en ‘nieuwe’ situatie (nieuw voorstel 27 mei a.s.)

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
J. Suttmuller
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2014;

b e s l u i t:
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.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 27 mei 2014

Aw/br

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk
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