Bijlage, behorend bij PS-Voordracht 1334595/1340299
Toelichting procedure/planning (ontwerp)-verklaring van geen bedenkingen uitgebreide
omgevingsvergunning erf toegangsweg (ETW) en werkstroken A.C. de Graafweg (N241),
Algemeen

Op 28 november 2019 heeft Provincie Noord-Holland een omgevingsvergunning aangevraagd
voor de activiteit ‘het gebruiken van gronden in strijd met het ruimtelijke kader’ in strijd met
diverse bestemmingsplannen in de gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Opmeer en
Medemblik, ten behoeve van het project herinrichting A.C. de Graafweg (N241). De
vergunningaanvraag is voorzien van een uitgebreide Ruimtelijke Onderbouwing.
Gelet op het provinciale belang van dit project verleent de provincie (GS) deze

omgevingsvergunning. Onderdeel om te komen tot een omgevingsvergunning is ingevolge artikel
2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een verklaring van geen
bedenkingen (vvgb) van PS. Een vvgb is op grond van de Wabo noodzakelijk om een

omgevingsvergunning te verlenen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
PS geven met een vvgb aan dat zij geen bedenkingen hebben tegen het verlenen van de

omgevingsvergunning. Blijkens artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) kunnen PS alleen
een vvgb weigeren als sprake is van strijdigheid met een goede ruimtelijke ordening.

Toetsingskader

De vvgb kan op grond van artikel 6.5 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) slechts worden

geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Een goede ruimtelijke ordening

houdt in dat een project past in het ruimtelijk beleid van rijk en de provincie, in overeenstemming
is met milieu- en natuurwetgeving, geen verstoring betekent van archeologische waarden en
voldoet aan regels met betrekking tot de waterhuishouding en wateraspecten.

Al deze aspecten van een ‘goede ruimtelijke ordening’ zijn gewogen bij het afgeven van de
verschillende vergunningen, voor het herinrichtingsproject.

Motivering (ontwerp-)vvgb

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) heeft de motivering voor het afgeven van
de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen opgesteld. In deze ontwerp-vvgb wordt

geconcludeerd dat het herinrichtingsproject past binnen de provinciale Structuurvisie NoordHolland 2040. Het project is voorts niet in strijd met het Besluit algemene regels ruimtelijke

ordening (Barro) en de Provinciale Verordening Ruimte (PRV). Bij de aanvraag zit een Ruimtelijke
Onderbouwing, waarin wordt onderbouwd dat het project voldoet aan een goede ruimtelijke

ordening. Er zijn daarmee geen redenen, verband houdend met een goede ruimtelijke ordening,
om de ontwerp-vvgb te weigeren. De ontwerp-vvgb is daarmee voldoende gemotiveerd.

Gelet op het voorgaande kan de verklaring van geen bedenkingen door Provinciale Staten worden
afgegeven.

Verdere procedure

De onderhavige omgevingsvergunning voor afwijken van de bestemminsplannen wordt

voorbereid met afdeling 3.4 Awb (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure). Dat betekent

dat de ontwerp-vvgb samen met de ontwerp- omgevingsvergunning gedurende zes weken ter
inzage zal worden gelegd door GS. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden

ingediend door een ieder. Deze zienswijzen kunnen zich richten tegen zowel de ontwerp-

omgevingsvergunning als de ontwerp-vvgb. Ten behoeve van de vaststelling van de (definitieve)
omgevingsvergunning en de vast te stellen (definitieve) vvgb zullen deze zienswijzen worden
beantwoord.

De besluitvorming over de vast te stellen omgevingsvergunning door GS met bijbehorende
definitieve vvgb ( te verlenen door PS) is beoogd najaar 2020. Tegen de vastgestelde

omgevingsvergunning kan beroep worden ingediend bij de Raad van State. De vvgb maakt in de
beroepsprocedure onderdeel uit van de omgevingsvergunning.
De planning voor de procedure ziet er als volgt uit:



Indienen vergunningaanvragen door Provincie Noord-Holland: november 2019



Behandeling statenvoordracht ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ in staf

Bereikbaarheid en Mobiliteit: 13 januari 2020


Behandeling statenvoordracht ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ in GS: 21

januari 2020


Behandeling statenvoordracht ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ in PS: 9 maart

2020


Vaststellen en ter visie legging ontwerp-omgevingsvergunning door ODNZKG namens GS:

maart 2020



Afhankelijk van de hoeveelheid en/of aard van de zienswijzen: definitieve besluiten en

goedkeuring door GS: naar verwachting oktober 2020


Terinzagelegging alle definitieve besluiten gedurende zes weken voor instellen beroep bij

de Raad van State: naar verwachting Q4 2020

