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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 29 juni 2021
Onderwerp: ontwerp verklaring van geen bedenkingen Bedijkte Waal
Kenmerk: 1648237/1649617
Bijlagen:
-

Motivering afgeven van verklaring van geen bedenkingen, opgesteld door de

-

Ruimtelijke Onderbouwing Bedijkte Waal

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

1.
Inleiding
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) dient te worden afgegeven om de

aangevraagde afwijking van het bestemmingsplan voor de dijkversterking Bedijkte Waal
(module 4) te kunnen vergunnen.

2.

Doelstellingen en evaluatiecriteria

Op 28 april 2021 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna HHNK) een

omgevingsvergunning aangevraagd op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c en f van de Wabo voor

de activiteiten handelen in strijd met het bestemmingsplan en wijzigen monument. De aanvraag
is geregistreerd onder kenmerk OLO-6040049. De vergunningaanvraag betreft het gewijzigd

uitvoeren van een deel van de versterking van de Markermeerdijken (sectie HE-5 tussen dijkpaal
63 tot 67, module 4 Bedijkte Waal) in afwijking van de reeds verleende omgevingsvergunning
(kenmerk 1073018/1139054. d.d. 31 oktober 2018).

De aanvraag is namens de provincie in behandeling genomen door de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied.

Onderdeel om te komen tot het verlenen van een omgevingsvergunning is ingevolge

artikel 2.27 Wabo in samenhang gelezen met artikel 6.5, eerste en vierde lid, Bor een
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van Provinciale Staten (PS). Een vvgb is op

grond van de Wabo noodzakelijk om een omgevingsvergunning te verlenen waarbij met

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt afgeweken
van het bestemmingsplan (buitenplans en zonder kruimelgeval).

PS geven met een vvgb aan dat zij geen bedenkingen hebben tegen het verlenen van de
omgevings-vergunning. Blijkens artikel 6.5, tweede lid, van het Bor kunnen PS alleen

een vvgb weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Uit de bijgevoegde

motivering van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied blijkt dat het project voldoet
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aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.

3.

Financiering, communicatie en (burger)participatie

De verplichting om te participeren ligt niet bij de provincie maar bij de initiatiefnemer van de
dijkversterking. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zal tijdens het verlenen van de
omgevingsvergunning toetsen of voldoende aandacht is besteed aan participatie.

4.

Proces en procedure

De ontwerp verklaring van geen bedenkingen wordt op grond van artikel 158 van de
Provinciewet met de ontwerp-vergunning vastgesteld en ter inzage gelegd door de

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied namens Gedeputeerde Staten. Gedurende de

inzagetermijn kunnen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning
en bijbehorende ontwerp-vvgb. Mochten

5.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. 41-2021
Provinciale Staten van Noord-Holland;
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 29 juni 2021;
gelet op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met
de artikelen 6.5, eerste en vierde lid, en 3.1, aanhef en onder b, van het Besluit
omgevingsrecht (Bor);

besluiten:
1. Voor het project dijkversterking Bedijkte Waal een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen af te geven over de door het Hoogheemraadschap Hollands

Noorderkwartier ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het afwijken
2.

van bestemmingsplan Buitengebied Zeevang 2016.
indien er geen zienswijzen zijn ingediend over deze ontwerpverklaring van geen
bedenkingen, de ontwerpverklaring tevens geldt als definitieve verklaring van geen
bedenkingen.

Motivering afgifte verklaring van geen bedenkingen
De verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 6.5 van het Besluit
Omgevingsrecht slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening.
Uit de motivering van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied blijkt dat het project voldoet
aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.
Haarlem, 13 september 2021

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter
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, statengriffier

