STATUS: Openbaar

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

IB-Q-'I6'

B&W vergadering:
Portefeuillehouder:

<datum dd-mm-jj>

Gerneente Landsmeer

Agendapunt:

Nr.3'r

s-

R. Quakernaat

Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het
bedrijfspand aan de Scheepsbouwersweg 3 te Landsmeer (OV2018014).

Afdeling

: Ruimtelijke Zaken

Ambtenaar

: Karin Mak

Paraa! ald. hoo!d

j

Voorgestelde college besluit:
1. De gemeenteraad te verzoeken een ontwerp verklaring van geen bedenkingen te
verlenen.
2. Na ontvangst van de ontwerp verklaring, deze tezamen met het ontwerpbesluit op
grond van artikel 3.10 en 3.12 Wabo ter inzage te leggen;
3. Indien geen zienswijzen worden ingediend en er geen andere weigeringsgronden
optreden medewerking te verlenen door middel van een afwijking van het
bestemmingsplan ex. Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo.
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Onderwerp:

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bedrijfspand aan de
Scheepsbouwersweg 3 te Landsmeer (OV2018014).
De aanvraag omgevingsvergunning bevat de volgende activiteiten: bouwen,
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, uitrit aanleggen of veranderen.
Voorgesteld college besluit / c.q. beslispunten:
1. De gemeenteraad te verzoeken een ontwerp verklaring van geen bedenkingen te
verlenen.
2. Na ontvangst van de ontwerp verklaring, deze tezamen met het ontwerpbesluit
op grond van artikel 3.10 en 3.12 Wabo ter inzage te leggen;
3. Indien geen zienswijzen worden ingediend en er geen andere weigeringsgronden
optreden medewerking te verlenen door middel van een afwijking van het
bestemmingsplan ex. Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo.
Inleiding:
Op 14 februari 2018 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden
van het bedrijfspand aan de Scheepsbouwersweg 3 te Landsmeer. Op deze locatie
is het eiproductenbedrijf Adriaan Goede BV gevestigd.
Dit is de planologische vervolgstap op de overeenkomst die de gemeente met
Adriaan Goede BV gemaakt heeft om de grond die het bedrijf voor de uitbreiding
nodig heeft te verkopen (zie Raadsbesluit 28 september 2017).
Wettelijke grondslag en/of beleidskader:
Vigerend zijn de bestemmingsplannen "Luijendijk-luid 2013" en "Luijendijk-luid
2009".
De uitbreiding van het bestaande bedrijf is zowel voor de gebruiks- als de
bouwregels in striid met de vigerende bestemmingsplannen. lo is de voorziene
uitbreiding van de bedrijfsbebouwing buiten het bouwvlak en buiten de bestemming
bedrijventerrein gelegen.
Betreffende bestemmingsplannen voorzien zelf niet in de daartoe geëigende
afwijkingsprocedure. De gemeente kan echter op basis van artikel 2.12, lid 1, sub a,
onder 3, van de Wabo afwijken van deze bestemmingsplannen en de beoogde
ontwikkeling mogelijk maken. Met een ruimtelijke onderbouwing wordt de
planologische motivering voor deze afwijkingsprocedure gegeven (bijlage B4).
In de Toekomstvisie wordt het bedrijf specifiek genoemd als toonaangevend en
internationaal opererend bedrijf en het is één van de grootste werkgevers van de
gemeente Landsmeer.
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 ais de Raad een verklaring van geen bedenkingen (wgb) heeft
afgegeven. Het vaststellen van bestemmingsplannen is immers een bevoegdheid
van de Raad.

