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Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten. 

 

Betreft: Omgevingsvergunning 

 

Geachte heer Punt, 

 

Op 30 oktober 2015 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning 

ontvangen. Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen.  

 

Besluit 

Gedeputeerde staten besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2, paragraaf 2.3 en 3.3 van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te 

verlenen voor het Bouw loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar. 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 

 

- het bouwen van een bouwwerk 

- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 

bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan   

 

  

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 

van de Wabo (uitgebreide procedure). De uitgebreide procedure is van toepassing, omdat 

één of meerdere van bovenstaande activiteiten genoemd worden in artikel 3.10 Wabo en/of 

een verklaring van geen bedenkingen is vereist volgens artikel 2.27 Wabo. Tevens is de 

aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling 

omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de 

gevraagde omgevingsvergunning. 
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Volledigheid en opschorting procedure 

Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Mor getoetst op volledigheid. Hieruit is 

gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Per brief van 22 maart 2016 hebben wij 

gevraagd om de ontbrekende gegevens en daarbij aangegeven dat de wettelijke 

proceduretermijn wordt opgeschort met maximaal 4 weken. Op 7 april 2016 hebben wij de 

gevraagde gegevens ontvangen. De proceduretermijn is hierdoor verlengd met 16 dagen. 

Wij hebben uw aanvraag in behandeling genomen omdat wij van oordeel zijn dat de 

aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede 

beoordeling.  

 

 

Overwegingen 

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 

 

Bouwen  

• het op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo verboden is zonder 

omgevingsvergunning een bouwwerk te bouwen; 

• wij uw aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ op grond van 

artikel 2.10, tweede lid tevens aanmerken als aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit ‘planologisch strijdig gebruik’,  

• het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, gezien het advies van de 

Welstandscommissie 29 april 2016; 

• aannemelijk is gemaakt dat het project voldoet aan de relevante voorschriften van 

het Bouwbesluit 2012 met inachtneming van de voorschriften behorende bij deze 

omgevingsvergunning; 

• aannemelijk is gemaakt dat voldaan wordt aan de Bouwverordening van de 

gemeente Alkmaar; wij op 14 september 2015 een ontvankelijke milieumelding 

hebben ontvangen; 

• er geen weigeringsgrond is als genoemd in artikel 2:10 Wabo, eerste lid, onder sub 

a tot en met e en tweede lid; 

• gelet op bovenstaande wij van oordeel zijn dat de gevraagde omgevingsvergunning 

voor dit onderdeel verleend kan worden. 

 

Planologisch strijdig gebruik (met goede ruimtelijke onderbouwing) 

•  het op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo verboden is zonder 

omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met het 

bestemmingsplan; 

•  het bouwplan niet voldoet aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan omdat uw 

aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan Boekelermeer Noord van de 

gemeente Alkmaar. De gronden waar het bouwplan op is gelegen hebben de 

bestemming “Bedrijf” en de dubbelbestemming “Waterstaat – Waterkering”. De 

realisatie van de loods voldoet aan de bouwregels opgesteld door de gemeente 

Alkmaar wat betreft de maten van goothoogte en nokhoogte van het 

bestemmingsplan Boekelermeer Noord. De loods valt binnen de categorie licht-

industrieel, welke op het bedrijventerrein mogelijk is. De nieuwe loods valt deels 

buiten het bouwvlak zoals aangegeven in het bestemmingsplan. Daarnaast valt ook 

een deel van de nieuwbouw op gronden met de dubbelbestemming; 
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•  in het bestemmingsplan geen regels zijn opgenomen om hiervan af te wijken; 

•  het project geen planologisch kruimelgeval is als genoemd in artikel 4 van Bijlage II 

van het Besluit omgevingsrecht (Bor); 

•  er sprake is van een geval als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3; 

•  een omgevingsvergunning slechts kan worden verleend indien de activiteit niet in 

strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een 

goede ruimtelijk onderbouwing bevat; 

•  de ruimtelijke onderbouwing als bijlage onderdeel uitmaakt van dit besluit; 

•  wij van mening zijn dat het project ruimtelijk aanvaardbaar is, gezien ddd; 

•  het kostenverhaal zoals wettelijk verplicht op basis van de Wro niet van toepassing 

op deze aanvraag; 

•  in afwijking van het ontwerpbesluit de ingediende constructieberekening 

goedgekeurd is; 

•  gelet op bovenstaande wij van oordeel zijn dat de gevraagde omgevingsvergunning 

verleend kan worden. 

 

 

Terinzagelegging en inwerkingtreding 

Een omgevingsvergunning waar de uitgebreide procedure voor gevolgd moet worden, wordt 

voorbereid volgens de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van afdeling 3.4 

van Algemene wet bestuursrecht. 

Tussen 16 juni 2016 en 28 juli 2016 heeft een ontwerp van dit besluit ter inzage gelegen en 

is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze 

gelegenheid is geen gebruik gemaakt.  
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Dit besluit treedt in werking 6 weken en één dag na publicatie, tenzij een verzoek om 

voorlopige voorziening is ingediend. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, 

namens deze, 

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

 

voor deze, 

 

de heer J. Rosch 

Teammanager Vergunningverlening  

Portefeuille BRZO/RIE 

 

 

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer 

informatie: https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=1891 

 

Bijlagen 

- aanvraagformulier 

- gewaarmerkte tekeningen 

- rapportages 
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Beroepsclausule 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit 

binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 

HAARLEM 

 

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het 

referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de 

reden(en) waarom u beroep instelt.  

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In 

spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden 

gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 

voorwaarden. 

Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening 

gebracht. 

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kosteloos de brochure ‘Bezwaar 

en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal 

tarief) of downloaden van deze site: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-

een-beslissing-van-de-overheid. 
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VOORSCHRIFTEN 

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, voor de 

bouw loods onder zaaknummer 148875 verleend op de locatie Boekelerdijk 17 sectie FG 934 

te Alkmaar. 

 

Het (ver)bouwen van een bouwwerk. 

• Op het bouwterrein moet de omgevingsvergunning aanwezig zijn. Indien van 

toepassing dienen eveneens aanwezig te zijn, de andere toestemmingen en het 

bouwveiligheidsplan. Op verzoek moeten deze stukken aan het bouwtoezicht ter 

inzage worden gegeven (Bouwbesluit 1.23). 

Via de mail wordt u nader geïnformeerd over de te volgen werkwijze voor de start- en 

gereedmeldingen. 

• Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang 

van de volgende werkzaamheden in kennis gesteld: 

- de aanvang van de werkzaamheden, met inbegrip van 

ontgravingswerkzaamheden; 

- de aanvang van het storten van beton. 

Met de werkzaamheden mag niet worden begonnen voordat, voor zover nodig, door 

of namens het bevoegd gezag: 

- de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en 

- het straatpeil is uitgezet.  

• Het bouwwerk mag pas in gebruik worden genomen of gegeven nadat de 

toezichthouder van de beëindiging van de werkzaamheden in kennis is gesteld. 

 

 

Overige toestemmingen, meldingen en voorzieningen: 

• Deze omgevingsvergunning is slechts verleend voor de activiteiten die genoemd zijn 

in het besluit. Mogelijk heeft u nog andere toestemmingen nodig voordat u start 

met uw project; 

• Voor het aanleggen van een uitrit naar een (openbare) weg heeft u een 

omgevingsvergunning nodig voor de activiteit ‘maken van een uitweg’. 


