
gemeente opmeer  
Omqevinqsverqunning  

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Zaaknummer: 2013-0003 
	

Datum besluit: 29 augustus 2013 

Olo registratienummer : 	 Datum verzending: 29 augustus 2013 

Postregistratie nr. 13.0011607 

Gegevens van de aanvrager / aanvraag 

Naam: 	 Gemeente Opmeer 

Adres: 	 Postbus 199 

1715 ZK Spanbroek 

Datum aanvraag: 	 07-01-2013 

Omschrijving aanvraag: 	 het aanleggen van een parkeerterrein met vier 

lichtmasten 

Gegevens van het perceel waarop de aanvraag is gericht 

Ligging: 	 De Weijver 1 te Hoogwoud 

Kadastrale ligging: 	 gemeente Opmeer, sectie Q, nr. 3106 

Besluit 

Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning, gelet op artikel 2.1, 2.2 en § 3.3 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), behoudens rechten van derden, te verlenen voor de 

activiteiten: 

bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) 

planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) 

De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij deze beschikking behorende 

gewaarmerkte bescheiden en voorwaarden. 

Overwegingen 

Aan deze beschikking zijn de volgende overwegingen verbonden. 

Ontvankelijk 

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is in behandeling genomen omdat deze voldoet aan de 

indieningsvereisten van de Ministeriële regeling Omgevingsrecht. 

Bouwen  

Bestemmingsplan 

Het bouwplan past niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan "Hoogwoud, Opmeer en 

Spanbroek", waarin het de bestemming "Agrarische doeleinden" heeft. 





Op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo hebben wij de aanvraag omgevingsvergunning tevens 

aangemerkt als een aanvraag voor een planologisch strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid 

onderdeel c van de Wabo. Voor de daaraan ten grondslag gelegen overwegingen wordt verwezen naar 

het onderdeel planologisch strijdig gebruik. 

Bouwbesluit 

De aanvraag en de daarbij behorende gegevens zijn getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en er is 

aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan de voorschriften. 

Bouwverordening 

De aanvraag en de daarbij behorende gegevens zijn getoetst aan de Bouwverordening Opmeer 2012 

en er is aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan de voorschriften. 

Het bouwplan past binnen het bepaalde in artikel 2.1.5 lid 2 van de Bouwverordening Opmeer 2012. 

Planologisch strijdig gebruik  

Aan de Weijver in Hoogwoud ligt een agrarisch perceel waarop de gemeente Opmeer voornemens is 

een (overloop) parkeerterrein met grastegels te realiseren voor parkeren (ten behoeve van 

evenementen) en de jaarlijks te houden Landbouwdag. Het gaat daarbij om maximaal 13 

evenementen per jaar. Het terrein wordt uitsluitend gebruikt tijdens deze evenementen. Bovendien 

worden er 4 lichtmasten geplaatst. Daarbuiten zal het terrein zijn afgesloten voor motorvoertuigen en 

wordt het terrein beweid door schapen. De capaciteit van het overloop parkeerterrein bedraagt 275 

parkeerplaatsen. 

Bij de beoordeling van de aanvraag is overwogen dat; 

de gronden waarop de verharding is gewenst en de lichtmasten worden geplaatst in het 

bestemmingsplan "Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek" liggen en de bestemming "Agrarisch 

doeleinden" hebben; 

deze gronden volgens de doeleindenomschrijving zijn bestemd voor de uitoefening van een agrarische 

bedrijf; 

het te verharden terrein naast het huidig gebruik (beweiding door schapen) mede gebruikt wordt voor 

parkeren (uitbreiding parkeergelegenheid ten behoeve van evenementen) en de jaarlijks te houden 

Landbouwdag; 

het genoemde gebruik niet past binnen de voorschriften van de bestemming 'Agrarische doeleinden'; 

door het aanbrengen van rijbanen met grastegels het mogelijk wordt om, ook onder slechte 

weersomstandigheden, te parkeren op het grasveld bij de entree van De Weijver; 
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de bij het parkeerterrein te plaatsen verlichting, oriëntatieverlichting betreft, en geen hoog vermogen 

verlichting heeft, die bovendien uitsluitend na zonsondergang bij de te houden evenementen wordt 

ingeschakeld; 

het plan voorziet in de ontwikkeling van een afschermende groenzoom tussen de rond het gebied 

liggende woningen en het (overloop) parkeerterrein, waarmee eventuele negatieve effecten worden 

gemitigeerd (behoud goed woon en leefklimaat omgeving); 

met deze groenzoom het parkeerterrein bovendien landelijk wordt ingepast; 

de parkeercapaciteit op De Weijver tijdens evenementen te klein is, en hiermee significant wordt 

vergroot; 

de nabijgelegen gronden mede in gebruik zijn voor evenementen en recreatieactiviteiten; 

alleen met toepassing van een afwijkingsbesluit ex. artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 0  Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) het mogelijk is om af te wijken van de bestemmingsplanregels 

voor het realiseren van het plan; 

ter voorbereiding van de afwijkingsprocedure ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 0  Wabo zijn artikel 

6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

van toepassing is; 

dit artikel het verplichte vooroverleg regelt met de besturen van betrokken gemeenten, waterschap, 

provincie en met diensten zoals de Veiligheidsregio die betrokken zijn bij behartiging van belangen 

welke in het plan in het geding zijn; 

gezien de realisatie van een parkeerterrein van invloed kan zijn op de waterhuishouding, dit plan bij 

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voorgelegd is; 

het HHNK per email op 9 juli 2013 heeft aangegeven dat de waterdoorlatende grastegels het gunstige 

effect heeft dat het hemelwater niet versneld wordt afgevoerd richting het oppervlaktewater; 

het watersysteem daarmee niet negatief beïnyloedt wordt en daarom ook geen rekening behoeft te 

worden gehouden met compenserende waterberging; 

het HHNK op basis van deze beoordeling heeft ingestemd met het plan; 

het plan tevens op 17 juni 2013 per email is voorgelegd aan de Veiligheidsregio (op 17 juni per email 

een ontvangstbevestiging ontvangen); 

van de Veiligheidsregio geen reactie is ontvangen; 

op grond van artikel 6.12 van de Wro bij de vaststelling van een afwijkingsbesluit een exploitatieplan 

dient te worden vastgesteld; 
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hiervan afgeweken kan worden indien het verhaal van de kosten van de grondexploitatie anderszins 

verzekerd is; 

de kosten van de grondexploitatie van het plan verzekerd is (krediet wordt beschikbaar gesteld door 

de gemeenteraad); 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in artikel 2.27 in samenhang met artikel 6.5 van 

het Besluit omgevingsrecht (Bor) bepaalt dat, indien het voornemen bestaat om een 

omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het geldende bestemmingsplan, de gemeenteraad 

vooraf hiervoor een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen dient te verlenen; 

de raad van de gemeente Opmeer in haar vergadering van 16 september 2010 heeft besloten dat er 

vooraf geen verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist indien zich een situatie voordoet 

ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 0  Wabo; 

het onderhavige verzoek behoort tot een dergelijke aanvraag zodat er geen verklaring van 

bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht is vereist; 

de aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en tekeningen welke zijn aangehecht 

en hierbij als ingelast moet worden beschouwd en aldus deel uitmaakt van deze overwegingen en dit 

besluit; 

de daarin genoemde belangen op de gebieden Flora- en faunawet, Waterwet, Externe veiligheid, 

Maatschappelijke- en economische uitvoerbaarheid, Wet milieubeheer, waterhuishouding, 

Bodemkwaliteit, Besluit luchtkwaliteit, Wet op de archeologische monumentenzorg en de Wet 

geluidshinder, verkeersgeneratie en parkeren en het woon en leefklimaat niet in het geding zijn, 

respectievelijk daarin is onderbouwd dat de belangen zijn gerespecteerd; 

geconcludeerd kan worden dat wordt voldaan aan de eisen voor een 'goede ruimtelijke ordening', 

er geen (milieu)belemmeringen zijn die omringende percelen in hun functie beperken; 

het onderhavige project past in het gemeentelijk en provinciaal beleid en dat er geen wezenlijke 

belangen worden geschaad met een verwezenlijking van het in de aanvraag en hiervoor omschreven 

project; 

van het voornemen tot gebruikmaking van een afwijkingsbesluit, ten behoeve van onderhavige plan, 

op 4 juli 2013 openbare kennisgeving is gedaan in de Koggenlander en de Staatscourant, waarbij is 

gewezen op de mogelijkheid dat een ieder gedurende 6 weken na de dag van bekendmaking zijn/haar 

zienswijze, zowel mondeling als schriftelijk, naar voren kan brengen bij het college; 

van de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen geen gebruik is gemaakt. 
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Tekeningnr: 	Omschrijving: 
	

Datum: 

verbeelding 
	

26-3-2013 

Ruimtelijke onderbouwing 

Eindrapport Ecotoets 

Ondertekening 

Hoogachtend 

namens bur r en wethouders, 

3. 

hoofd afdeling Algem ne Zaken en Ruimtelijke Ordening 

Bijgevoegde documenten 

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stukken 

bijgevoegd. 

Inwerkingtreding 

Op grond van artikel 6.1 lid 2 onder b van de Wabo treedt dit besluit in werking met ingang van de 

dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift. In dit geval is deze termijn zes 

weken. 

Beroepsclausule 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

U kunt uiteraard altijd telefonisch contact opnemen als u vragen heeft of als u het niet eens bent met 

dit besluit. Belt u dan met mevrouw M. Groeneveld op telefoonnummer 0226 -363 307. 

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de dag volgende op die 

van de ter inzage legging van het besluit schriftelijk beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de 

rechtbank Alkmaar, postbus 251, 1800 BG Alkmaar. 

In het beroepschrift moet het volgende staan: 

uw naam en adres; 

de datum en uw handtekening; 

het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht 

(u kunt een kopie van het besluit meesturen); 

de reden(en) waarom u beroep indient. 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft 

gelden in de tijd dat uw beroepschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw beroepschrift niet 

afwachten? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar vragen een voorlopige 
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voorziening te treffen om het besluit te schorsen. Dit kan alleen als u binnen de termijn beroep heeft 

ingediend. Het adres van de rechtbank is Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. 

Als u in beroep gaat of als u een voorlopige voorziening aanvraagt, bent u griffierecht verschuldigd. U 

ontvangt hiervoor automatisch een rekening. 

Leges en betaling 

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een 

omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u separaat een 

gespecificeerde nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt 

aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen. 
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Voorwaarden 

Uitvoeringsvoorschriften  

De bouwwerkzaamheden worden begeleid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht en Milieu 

(telefoonnummer: 0226-363 309) van de gemeente Opmeer. De navolgende uitvoeringsvoorschriften 

behoren in acht te worden genomen: 

De afdeling Bouw- en Woningtoezicht en Milieu wordt tijdig (tenminste twee dagen van te 

voren) gewaarschuwd voordat wordt begonnen met de hiernavolgende bouwwerkzaamheden: 

het namens Burgemeester en Wethouders aangeven van het straatpeil en het uitzetten van 

rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen; 

De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalinaen van de 

Bouwverordening van Opmeer en het Bouwbesluit; 

Als de bouw is voltooid dient dit te worden gemeld aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

en Milieu. 

Nadere aanwiizingen  

De vergunning houdt niet in de eventueel vereiste vergunning van de Arbeidsinspectie. U 

kunt daarover contact opnemen met de Arbeidsinspectie, Regio Noordwest (Postbus 58366, 

1040 HJ Amsterdam, telefoonnummer: 020-581 26 12); 

De ververgunning houdt niet in de eventueel vereiste ontheffing van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. U kunt daarover contact opnemen met het 

Hoogheemraadschap (telefoonnummer: 0299 — 66 30 00). 

De vergunning houdt niet in de eventueel vereiste vergunning voor het afsluiten van, of 

ernstiger verkeershinder op, openbare wegen. U kunt daarvoor contact opnemen met de 

afdeling CTW (telefoonnummer: 0226 — 363 363) of het meldingsformulier downloaden: 

www.opmeer.nl . 

• 	Een afschrift van de omgevingsvergunning kan naar de Belastingdienst worden gestuurd. 
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