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Gemeente Landsmeer

Onderwerp:
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bedrijfspand aan de
Scheepsbouwersweg 3 (OV2018014)
Voorgesteld raadsbesluit / c.q. beslispunten:
1.
Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (wgb) af te geven voor het uitbreiden
van een bedrijfspand aan de Scheepsbouwersweg 3 (OV2018014), 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 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 kader:
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
strijd 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 als de

Het plan is conform artikel 6.18 Bor voorgelegd aan de externe vooroverleg instanties en
geconcludeerd kan worden dat er geen beperkingen ontstaan om planologische
medewerking te verlenen.

Risicofactoren I kanttekeningen:
Medewerking aan deze aanvraag betekent een risico op planschade. Dit risico is bij de
aanvrager neergelegd door middel van een anterieure overeenkomst.
Afwegingen
Op basis van de conclusies gegeven in de ruimtelijke onderbouwing wordt het plan ruimtelijk
aanvaardbaar geacht. Daarom wordt voor deze aanvraag afgewogen af te wijken van het
bestemmingsplan.
Financiële gevolgen:
Ten aanzien van de financiële gevolgen voor de gemeente en eventuele planschadeclaims is
een anterieure overeenkomst gesloten, zodat de kosten die de gemeente maakt zijn
verzekerd.
De verkoop van de grond levert de gemeente financiële middelen op.
De kosten voor het in behandeling nemen van de omgevingsvergunningaanvraag zullen
worden verhaald op grond van de legesverordening.
Publiekssamenvatting:
Het bedrijf Adriaan Goede aan de SCheepsbouwersweg 3 wil uitbreiden en heeft hiervoor
een overeenkomst met de gemeente gesloten voor een deel van de groenstrook ten noorden
van het perceel Scheepsbouwersweg 3. Nu voigt de planologische procedure om de
uitbreiding mogelijk te maken.
Uitvoering:
Conform de wettelijke Wabo-procedure. Vvgb van de Raad, ontwerpbeschikking ter inzage
(zienswijze termijn), definitief besluit ter inzage (beroepstermijn).
Stukken:
meegestuurd:

B 1 - Aanvraag
B2 - Situatietekening bestaand
B3 - Situatietekening nieuw 28 augustus 2018
B4 - Ruimtelijke Onderbouwing
B5 - Aanvraag melding water
B6 - Watervergunning
B7 - Archeologisch bureauonderzoek dd. 14-05-2018
B8 - Platlegronden 17 mei 2018
B9 - Gevels nieuw 12 februari 2018
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