
Collegeadvies- 12854 

gemeente Heemskerk 

Behoort bij besluit van 
BenW van Heemskerk d.d. 

1 h JUL 2011 
Mij bokond. 
De secretaris van Heemskerk, 

COLLEGEADVIES 
namens dezen, 

datum: 
adviseur 
afdeling: 
telefoon: 
paraaf 
verantwoordelijke: 

portefeuillehouder(s): 

afgestemd portf.: 

1 juni 2011 
G. Lukken 
Vergunning en handhaving 
0251 256.989 ^ 

Z^ *5 -^^ 
{-&z*— 

~-"^ 
E.A. van Tongeren 
Ja 

agenda nr. 

raad: 
commissie: 
ingek. doe: 
registratie nr.: 
fin.effect: 

openbaar: 
persbericht: 
wkpb: 

2>Vb\orar 
Ja / ^ ^ 
R O F ^ ^ - " ^ 
2011/79086 
BIC/2011/12854 
Nee 

Ja 
Nee 
Nee 

onderwerp/probleemstelling: 
verzoek aan de raad tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de aanvraag 
om omgevingsvergunning project Beethovenstraat. 

eerder(e) beslult(en): 
25 juni 2009, raadsbesluit instemming met aangaan van een intentieovereenkomst; 
26 februari 2009, raadsbesluit instemming met aangaan samenwerkingsovereenkomst; 
31 maart 2011, raadsbesluit afgeven verklaring van geen bedenkingen als onderdeel van de 
omgevingsvergunning. 

voorgesteld besluit: 
1. de raad te verzoeken te besluiten dat de ingediende zienswijze, op grond van de notitie "reactie op 

zienswijze van juni 2011", geen aanleiding geven het ontwerp van de verklaring van geen 
bedenkingen aan te passen; 

2. de raad verzoeken de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
3. het verzoek om omgevingsvergunning te verlenen na afgifte van de verklaring van geen 

bedenkingen door de gemeenteraad. 

beslissing: 
Conform advies besloten 

collegevergadering d.d.: _ y . y » . « • . . 

B 

W 

W 

W 

W 

S 

akkoord 

_ ^ 

— v -

f * 

bespreken 

^ 

opmerkingen 

Z0098E9E690 
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1. Toelichting: 

Op 8 december 2010 is ontvangen het verzoek om omgevingsvergunning van Green Development 
B.V. voor het bouwen van een supermarkt, commerciële ruimte, 80 woningen en een parkeergarage. 
Op het verzoek is de uitgebreide procedure van toepassing. Als onderdeel van de procedure is op 31 
maart 2011 een ontwerp van een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad 
vastgesteld. 
Het plan is vervolgens in verschillende media gepubliceerd en heeft gedurende zes weken ter Inzage 
gelegen. Tijdens deze periode zijn zienswijze kenbaar gemaakt namens Vomar Voordeelmarkten B.V. 

In bijgaande reactie op zienswijzen wordt hier hierop gereageerd. De ingediende zienswijze geven 
vooralsnog geen aanleiding om zowel het verzoek om omgevingsvergunning als de verklaring van 
geen bedenkingen alsnog te weigeren. 

Wel is het zo dat namens Vomar Voordeelmarkten B.V. aanvullende gegevens zijn opgevraagd die 
mogelijk tot een aanvulling van de zienswijze leiden. Indien de zienswijze zullen worden aangevuld zal 
het college voorafgaand aan het besluit van de raad worden verzocht hier inhoudelijk over te 
oordelen. Indien het tevens noodzakelijk blijkt een dergelijke aanvulling bij de raadsstukken te voegen 
zal dit gebeuren voorafgaand aan commissievergadering ROF. Het college is na afgifte van de 
verklaring van geen bedenkingen door de raad bevoegd om te besluiten over de 
omgevingsvergunning. 

2. Integraliteit/advfes derden/buurtgericht werken: 
De reactie op zienswijze is tot stand gekomen in overleg met het bureau strategie en beleid en het 
bureau stadsdiensten. 

3. Financiële gevolgen: 
geen 

4. Communicatie: 
Zowel de aanvrager als de gemachtigde van Vomar Voordeelmarkten zullen schriftelijk van het 
definitieve besluit op de hoogte worden gesteld. De verleende vergunning zal op gebruikelijke wijze 
worden gepubliceerd. 

5. Toelichting voor de raad: 
Op 8 december 2010 is ontvangen het verzoek om omgevingsvergunning van Green Development 
B.V. voor het bouwen van een supermarkt, commerciële ruimte, 80 woningen en een parkeergarage. 

Op 31 maart 2011 heeft u als onderdeel van de daarvoor benodigde procedure een ontwerp van een 
verklaring van geen bedenkingen vastgesteld. Het college was daarmee bevoegd geworden om de 
gevraagde vergunning te verlenen tenzij er tegen het ontwerp zienswijzen kenbaar zijn gemaakt. 
Het plan heeft vervolgens gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn 
zienswijze kenbaar gemaakt namens Vomar Voordeelmarkten B.V. 

In bijgaande reactie op zienswijzen van juni 2011 wordt hier hierop gereageerd. De ingediende 
zienswijze geven geen aanleiding om het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen aan te 
passen, u wordt verzocht de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het college is 
na afgifte van de verklaring van geen bedenkingen bevoegd de omgevingsvergunning te verlenen. 
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gemeente «7\ü Heemskerk 
COLLEGEADVIES 

agenda nr. 3* o ^ | <**s" I OJOV\ 
datum: 
adviseur: 
afdeling: 
telefoon: 
paraaf 
verantwoordelijke: 

portefeuillehouder(s): 
afgestemd portf.: 

14 juni 2011 
G. Lukken 
Strategie en beleid 
02ï 

E.A. van Tongeren 
Ja 

raad: 
commissie: 
ingek. doe: 
registratie nr.: 
fin.effect: 

openbaar: 
persbericht: 
wkpb: 

Nee 

2011/79559 
BIC/2011/12868 
Nee 

Ja 
Nee 
Nee 

onderwerp/probleemstelling: 
Het verzoek om omgevingsvergunning voor het project Beethovenstraat te Heemskerk. 

eerder(e) besluit(en): 
25 juni 2009, raadsbesluit instemming met aangaan van een intentieovereenkomst; 
26 februari 2009, raadsbesluit instemming met aangaan samenwerkingsovereenkomst; 
31 maart 2011, raadsbesluit afgeven verklaring van geen bedenkingen als onderdeel van de 
omgevingsvergunning; 
7 juni 2011, collegebesluit de raad te verzoeken te besluiten dat de ingediende zienswijze, op grond van de 
notitie "reactie op zienswijze van juni 2011", geen aanleiding geven het ontwerp van de verklaring van geen 
bedenkingen aan te passen 

voorgesteld besluit: 
1. kennis te nemen van de aanvullend ingediende zienswijze; 
2. te besluiten dat de aanvullend ingediende zienswijze, op grond van de In dit advies opgenomen 

reactie, geen aanleiding geven de raad te verzoeken de verklaring van geen bedenkingen alsnog te 
weigeren; 

3. conform het besluit van 7 juni 2011 de omgevingsvergunning te verlenen na afgifte van de verklaring 
van geen bedenkingen door de gemeenteraad. 

beslissing: 
Conform advies besloten 

collegevergadering d.d.: 2 1 JUNI 2011 
bespreken opmerkingen 

Z0099CF67F1 
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1. Toelichting: 

Op 8 december 2010 is ontvangen het verzoek om omgevingsvergunning van Green Development 
B.V. voor het bouwen van een supermarkt, commerciële ruimte, 80 woningen en een parkeergarage. 
Op het verzoek is de uitgebreide procedure van toepassing. Als onderdeel van de procedure is op 31 
maart 2011 een ontwerp van een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad 
vastgesteld. 
Het plan is vervolgens in verschillende media gepubliceerd en heeft gedurende zes weken ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode zijn zienswijze kenbaar gemaakt namens Vomar Voordeelmarkten B.V. 

Op 7 juni 2011 is besloten de raad voor te stellen dat de ingediende zienswijze tegen het voornemen 
omgevingsvergunning te verlenen voor het project aan de Beethovenstraat geen aanleiding geven het 
ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen aan te passen en de omgevingsvergunning te 
verlenen na afgifte van de verklaring van geen bedenkingen. 

Eerder is ook aangegeven dat namens Vomar Voordeelmarkten B.V, aanvullende gegevens zijn 
opgevraagd die mogelijk tot een aanvulling van de zienswijze leiden. Op 9 juni 2011 zijn aanvullende 
zienswijzen Ingediend namens Vomar Voordeelmarkten B.,V Deze geven echter geen aanleiding om 
de reactie op zienswijze aan te vullen dan wel te wijzigen. 

De aanvullende zienswijzen geeft onder meer aan dat Vomar Voordeelmarkten B.V. ons standpunt niet 
deelt ten aanzien van het niet ter inzage hoeven leggen van de samenwerkingsovereenkomst. 

- dat de samenwerkingsovereenkomst niet ter inzage hoeft te worden gelegd volgt uit artikel 
3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit artikel regelt de 
kennisgeving bij de uitgebreide procedure en verwijst naar de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb). De publicatie vindt plaats in de Staatscourant op grond van artikel 6.14. lid 1 van het 
Besluit omgevingsrecht (Bro) en langs elektronische weg op grond van artikel 6.14 lid 2 Bro 
waarbij tevens regels worden gesteld over de wijze van elektronische kennisgeving. De regels 
waar artikel 6.14 Bro naar verwijst is de Regeling Standaarden 2008. Deze regeling moet 
echter nog aangepast worden op de Wabo. Tot die tijd hanteren we de werkafspraken van het 
ministerie Vrom. Het is dus (nog) niet verplicht, maar op grond van de werkafspraken doen we 
wel een elektronische mededeling. Het gaat hier dus alleen om de kennisgeving. Over wat je 
allemaal ter inzage legt is verder niets geregeld. Slechts de mededeling van de 
terinzagelegging van het ontwerpbesluit is al voldoende. De wijze waarop wij de Wabo 
besluiten digitaal ontsluiten gaat dus verder dan wettelijk is voorgeschreven. Dit doen we 
omdat in 2013 die verplichting er wel komt. Als we nu de besluiten niet digitaal ontsluiten 
missen we straks delen in het grondgebied van Heemskerk. Dit is niet wenselijk. 

Daarnaast wordt vastgesteld dat de ruimtelijke onderbouwing in opdracht van de aanvrager tot stand 
is gekomen en dat dit is gebeurd in nauw overleg met de gemeente zonder dat daarover 
correspondentie beschikbaar is. 

- De locatie Beethovenstraat maakt deel uit van de herstructurering tweede tranche. Als 
onderdeel van de ontwikkeling van deze locatie is een conceptovereenkomst gesloten. De 
concept overeenkomst voorziet onder andere in uitgangspunten die gelden bij de ontwikkeling 
en realisatie van het plangebied. De uitgangspunten hebben in planologische zin onder 
andere betrekking op het aantal woningen, de oppervlakte van de supermarkt en de 
parkeerkelder. Het is dus de gemeente die de stedenbouwkundig uitgangspunten heeft 
bepaald. Vervolgens zijn er allerlei onderzoeken verricht, onderzoeken die ten grondslag 
leggen aan de ruimtelijke onderbouwing en inhoudelijk zijn beoordeeld door de diverse 
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vakdisciplines van de gemeente. Op basis van deze onderzoeken is de ruimtelijke 
onderbouwing opgesteld. De gemeente heeft tot taak de inhoud van de ruimtelijke 
onderbouwing te beoordelen en te toetsen. Uit de beoordeling is gebleken dat voldaan wordt 
aan de uitgangspunten en dat de juiste conclusies zijn getrokken. De uitwisseling van 
gegevens heeft in overleg plaatsgevonden en/of via mailcontact. Correspondentie hierover is 
niet te overleggen. 

Ten aanzien van de financiële haalbaarheid van het plan zou deze onvoldoende aangetoond zijn. Zo 
blijft in het midden of en zoja in welke mate er sprake zou zijn van planschade en in hoeverre de 
private partij over voldoende financiële draagkracht beschikt om deze schade te vergoeden. 

De financiële haalbaarheid van het plan volgt uit de ruimtelijke onderbouwing waarin wordt 
verwezen naar de samenwerkingsovereenkomst. Hierin is opgenomen dat de aanvrager zich 
verbindt aan de gemeente om het totale bedrag te betalen van de schade als bedoeld in 
artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Een planschaderisicoanalyse maakt geen 
onderdeel uit van de stukken behorende bij de aanvraag en/of de contracten. Of en in welke 
mate planschade zich voordoet is derhalve bij de gemeente niet bekend. Daarnaast is uit niets 
gebleken dat, bezien vanuit financieel of bedrijfseconomisch oogpunt, de bouw van dit project 
voor de aanvrager niet haalbaar is. 

2. Integraliteit/advies derden/buurtgericht werken: 
De reactie op deze aanvullende zienswijze is tot stand gekomen in overleg met het bureau strategie 
en beleid. 

3. Financiële gevolgen: 
geen 

4. Communicatie: 
Zowel de aanvrager als de gemachtigde van Vomar Voordeelmarkten zullen schriftelijk van het 
definitieve besluit op de hoogte worden gesteld. De verleende vergunning zal op gebruikelijke wijze 
worden gepubliceerd. 

5. Toelichting voor de raad: 
Bovenstaande reactie op de aanvullende zienswijzen toevoegen aan de eerdere reactie op zienswijze 
d.d. juni 2011. 
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