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Middenbeemster, 18 juli 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Op 1?februari2018 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het afwijken van
het bestemmingplan voor een boostergemaal op het perceel Middenweg 190b. Het

boostergemaal is noodzakelijk om voldoende afvoercapaciteit te realiseren en optimaal
gebruik te maken van de bestaande persleidingen die afvalwater afvoeren naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie van de Beemster.

Onderhavig perceel heeft in het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' de
bestemming 'Verkeer' met de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - steunpunt verkeer'.
Het project is qua gebruik in strijd met deze bestemming.

Oplossi ngsrichti ngen :

Het prolect is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening en kan juridisch planologisch

mogelijk worden gemaakt met een procedure om af te wijken van het bestemmingsplan ex

artikel 212lid 1 onder a 3 Wabo. Alvorens daartoe over te gaan, dient de raad een besluit te
nemen over een verklaring van geen bedenkingen (WGB), gelet op artikel 6.5 Bor.

Ons college stelt de raad dan ook thans voor overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.5 lid 1

Bor ten behoeve van onderhavige aanvraag een WGB af te geven en daarvoor een ontwerp
ter inzage te leggen. Voorgesteld wordt daarbij tevens om het ontwerp als definitief aan te
merken indien tijdens de terinzagelegging geen zienswijzen ten aanzien van het ontwerp naar

voren zijn gebracht. lmmers , er zijn in dat geval geen zienswijzen die de eerdere positieve

beoordeling kunnen doen veranderen.

Meetbare doelstel li ngen :

Een definitieve WGB ten behoeve van een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken
van het bestemmingsplan.

Fi nanciële consequenties/risico's :

Geen

Communicatie:

Aanvrager zal op de hoogte worden gesteld van het college- en raadsbesluit.
De terinzagelegging van de ontwerpen van de omgevingsvergunning en de WGB zal

volgens de wettelijke vereisten kenbaar worden gemaakt.

Mon itori ng/eval uatie :

N.v.t.
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Voorstel:

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.5 l¡d 1 Bor ten aanzien van de aanvraag
voor het oprichten van een boostergemaalaan de Middenweg 190b een verklaring

van geen bedenkingen af te geven en daarvan een ontwerp ter inzage te leggen;

2. Daarbij de verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken indien tijdens

de terinzagelegging geen zienswijzen ten aanzien van het ontwerp naar voren zijn
gebracht.

burgem e van Beemster,

A.J.M Beek

Bij lage : ontwerp besluit omgevingsverg u nn ing

burgemeester
A.G. Dehé

Loco-secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen
- het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli 2018, registratienummer

1444174;

de aanvraag van 12 februari 2018 voor een omgevingsvergunning voor het añrijken
van het bestemmingsplan voor het oprichten van een boostergemaal op het perceel
Middenweg 190b;

overuvegende:
- dat op grond van artikel 2.1,lid 1, onder c jo. artikel 2.12,\id 1, onder a, sub 3' Wabo,

een omgevingsvergunning kan worden verleend waarbij wordt afgeweken van een
bestemmingsplan;

- dat de bevoegdheid tot het verlenen van een dergelijke omgevingsvergunning ligt bij
het college van burgemeester en wethouders;

dat het college van burgemeester en wethouders het project niet in strijd acht met een
goede ruimtelijke ordening ;

dat het college voornemens is de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen;

dat het college van burgemeester en wethouders, alvorens over te gaan tot
vergunningverlening, een verklaring van geen bedenkingen dient te verkrijgen van de
gemeenteraad op grond van artikel 6.5 lid 1 Bor;

BESLUIT:

voor het project tot het oprichten van een boostergemaal op het perceel Middenweg
190b een verklaring van geen bedenkingen af te geven;

een ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen;

dat als tegen het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen geen zienswijzen
naar voren zijn gebracht, de verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te
merken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 25 september 2018

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


