Raadsbesluit
Datum raadsvergadering:
Registratienummer:

Onderwerp:

27 september 2018
2018-061

Gemeente Landsmeer

Aanvraag omgevingsvergunning voor een uitbreiding van een bestaande berging en
een tweede bedrijfswoning bij het agrarische bedrijf op het perceel Kanaaldijk 102 te
Landsmeer (OV2017064).

De raad van de gemeente landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer 2018-061
Gehoord de behandeling in de oordeelsvormende sessie van de raad van 13 september
2018

Besluit:
1.

Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het uitbreiden
van een berging en realiseren van een tweede bedrijfswoning (OV2017064), op
grand van artikel 2.27 Wabo jo. artikel 3.11 Wabo;

2.

Oat wanneer geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerp-vvgb automatisch de
status 'definitief' krijgt en het plan niet nogmaals in een raadsvergadering hoeft te
worden behandeld.
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Gameante Landsmeer

Onderwerp:
Aanvraag omgevingsvergunning voor een uitbreiding van een bestaande berging en een
tweede bedrijfswoning bij het agrarische bedrijf op het perceel Kanaaldijk 102 te Landsmeer.
Voorgesteld raadsbesluit / c.q. beslispunten:
1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (wgb) af te geven voor het uitbreiden van
een berging en realiseren van een tweede bedrijfswoning (OV2017064), op grond van
artikel 2.27 Wabo jo. artikel 3.11 Wabo;
2. Oat wanneer geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerp-wgb automatisch de
status 'definitief' krijgt en het plan niet nogmaals in een raadsvergadering hoeft te worden
behandeld.
Inleiding:
Op 4 augustus 2017 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de
bestaande berging en een tweede bedrijfswoning bij het agrarische bedrijf. De eigenaar
wenst de berging te verlengen om hier extra berging te creëren en aan de voorkant een
tweede bedrijfswoning te realiseren. De agrarische functie verandert niet.
Wettelijke grondslag en/of beleidskader:
Vigerend is het bestemmingsplan 'Kanaaldijk 102". Het moederplan betreft bestemmingsplan
"Landelijk gebied 2009". Ten aanzien van het bestemmingsplan "Kanaaldijk 1 02" geldt dat,
naast het bepaalde in dit plan, de regels gegeven in het moederplan onverkort van
toepassing zijn. De gronden waarop het bouwplan is gelegen zijn bestemd voor "Agrarisch Bouwkavel en Water" (Artikel 3.1).
Een tweede bedrijfswoning is onder voorwaarden mogelijk binnen het bouwvlak. Deels komt
het bouwplan buiten het bouwvlak te liggen waardoor het plan in strijd is met het
bestemmingsplan.
Aan de voorwaarden voor een tweede bedrijfswoning wordt voldaan (Artikel 3.2 B.
Ontheffing van de bouwregels a. lid A sub 2a) doordat:
de bedrijfseconomische noodzaak is met een deskundig onderzoeksrapport
aangetoond; zie bijlage 1
de waterhuishouding wordt daardoor niet onevenredig aangetast en de gevolgen van
het plan voor de waterhuishouding worden beschreven en vooraf heeft overleg
plaatsgevonden met de waterbeheerder; zie bijlage1 laatste bladzijde
Procedure
De zwaarste afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan is hier aan de orde. Dit is een
omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12,
lid 1, onder a, onder 3° Wabo).
De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het
bestemmingsplan wordt getoetst aan een goede ruimtelijke ordening en verplichte (milieu)
wetgeving.
Daarnaast dient de gemeenteraad een Verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het
verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan is een
bevoegdheid van B&W, maar de omgevingsvergunning mag pas verleend worden als de
Raad een verklaring van geen bedenkingen (wgb) heeft afgegeven. Het vaststellen van
bestemmingsplannen is immers een bevoegdheid van de Raad.

