Bekendmakingen week 27 - 2018
Publicatie besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering, Westerweg 2 te
Heerhugowaard
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij hebben besloten een
omgevingsvergunning milieuneutrale verandering te verlenen voor de inrichting BP Europa SE – BP
Nederland aan Westerweg 2 te Heerhugowaard. De verandering betreft het bijplaatsen van een
bovengrondse tank voor de opslag van 4.000 liter AdBlue met een afgiftepunt.
Zaaknummer: RUD.243200
Datum verzending besluit : 25 juni 2018
Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag
na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Heerhugowaard,
Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:
•
uw naam, adres, postcode en woonplaats;
•
de datum;
•
over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
•
de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
•
uw handtekening.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit
vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het
verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie
verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.
Informatie/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer
RUD.243200
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ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
NIEUWBOUW HUYGENS COLLEGE IN HEERHUGOWAARD
Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de een nieuw onderwijsgebouw
op de hoek Zuidtangent/ Middenweg (adres: Middenweg 68). Het college maakt in overeenstemming met
het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder bekend dat zij het voornemen heeft een hogere
waarde vast te stellen van 54 dB voor de geluidbron Zuidtangent en 56 dB voor de geluidbron
Middenweg.
Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het
wegverkeerslawaai vanaf de Zuidtangent en de Middenweg op de geplande bebouwing hoger is dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet
overschreden. Het college kan onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen.
Inzagetermijn
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 juli 2018 gedurende zes weken
ter inzage. U kunt digitaal de stukken inzien via https://www.heerhugowaard.nl/ter-inzage-liggende-

stukken/ . Of u kunt terecht aan het omgevingsloket in het gemeentehuis. Ook daar kunt u de stukken
digitaal inzien.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of
mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders
van Heerhugowaard.
Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.
Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij onze contactpersoon, mevr. S. Smit-Praat, tel:
072-5755214.
Heerhugowaard, 3 juli 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
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Voorontwerpbestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli
Aan het Stadsplein wordt momenteel een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Het
voorontwerpbestemmingsplan is gereed voor inspraak. Het plangebied wordt als volgt begrensd:
 aan de zuid-oostzijde: winkelcentrum Middenwaard, locatie Dekamarkt
 aan de noord-oostzijde: Zuidtangent
 aan de noord-westzijde: De Parelhof
 aan de zuid-westzijde: Stadsplein en stadhuis Heerhugowaard
De beoogde ontwikkeling bestaat uit een appartementencomplex met in de plint aan pleinzijde ruimte
voor publiekgerichte functies die zorgen voor levendigheid aan en op het plein. Deze ontwikkeling past
niet binnen de planologisch-juridische kaders van het bestemmingsplan 'Stadshart 2013' en de daarop
volgende actualisaties.
Terinzageligging
In het kader van de inspraakprocedure en overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening maken wij bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan vanaf donderdag 5 juli 2018
gedurende zes weken ter inzage ligt in het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de
Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met
donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Het voorontwerpplan is tevens digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij
zoekterm de naam invult of de volgende code: IDN NL.IMRO.0398.BP77STADSHARTLAP-VO01 invult,
wordt u direct naar het plan geleid.
Inspraakmogelijkheden
Gedurende de termijn van terinzageligging is er voor ingezetenen en belanghebbenden de mogelijkheid
om hun inspraakreactie schriftelijk en/of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders
(Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard). Voor het mondeling kenbaar maken van uw inspraakreactie
wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met Saskia Jansma (beleidsmedewerker) via 06-22173271
of s.jansma@heerhugowaard.nl

Heerhugowaard, 26 juni 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
27RO09

Ontwerpbestemmingsplan Reinderseiland
Voor de percelen aan de Plaetmanstraat 4 en 4a is een nieuw bestemmingsplan voorbereid.
Het plangebied bevat de beide kassenlocaties op die locatie. Deze zullen worden gesloopt en
hiervoor zullen woningen in de plaats komen. Deze ontwikkeling hangt samen met de toekomstvisie
van het glastuinbouwconcentratiegebied Alton, waarbij niet-courante kavels worden
geherstructureerd. In dit geval is vanwege de ligging in De Noord ,de nabijheid van woningen en de
omvang van de percelen een invulling met kassen niet meer reëel.
Met de herziening van het bestemmingsplan wordt een actueel juridisch-planologisch kader voor de
gewenste activiteiten opgesteld.
Terinzagelegging
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken wij bekend
dat het ontwerpbestemmingsplan Reinderseiland vanaf donderdag 5 juli 2018 gedurende zes weken
ter inzage ligt bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www. ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij ID invult NL.IMRO.0398.BP43REINDERSEILAND-ON01 wordt u direct naar het plan geleid.
Inspraakmogelijkheden
Gedurende de termijn van terinzagelegging is er voor ingezetenen en voor in de gemeente een belanghebbende natuurlijke- of rechtspersoon, de mogelijkheid om hun zienswijze schriftelijk of
monde-ling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 390, 1700 AJ
Heerhugowaard. De zienswijzen zullen worden opgenomen in een naar aanleiding van de
zienswijzeprocedure op te stellen verslag. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze
wordt u verzocht vooraf per e-mail of telefonisch contact op te nemen met dhr B. Hamers via
b.hamers@heerhugowaard.nl of 14072 (, dins-dag t/m vrijdag aanwezig).
Heerhugowaard, 3 juli 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
27OV40

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
21-06-2018
22-06-2018
21-06-2018
21-06-2018
25-06-2018
26-06-2018
27-06-2018
27-06-2018

Locatie
Oeverzeggeweg 61
Middenwaard 129C
’t Meijmerige Land 8
Vrederiksakker 23
Middenweg 307
Aontinia Korvezeetuin 10
Middenwaard 129 C
Keizerfazant 9

Werkzaamheden
plaatsen aanbouw
melding brandveilig gebruik
bouwen woning
bouwen woning
bouwen berging
aanleggen zwembad in tuin
plaatsen constructie voor bevestigen zonnescherm
plaatsen dakopbouw

27-06-2018

Vrederiksakker 41

bouwen woning

Deze aanvragen zijn of worden in behandeling genomen. Het is altijd mogelijk om een aanvraag in te
zien. Belt u even als u van plan bent langs te komen of maak een afspraak via
www.heerhugowaard.nl/contact. Druk op de blauwe knop afspraak maken en kies voor product Bouwen.
De frontoffice van de afdeling Omgevingsvergunning is bereikbaar onder telefoonnummer
14 072.

Verleende omgevingsvergunningen/bouwvergunningen
Door burgemeester en wethouders van Heerhugowaard verleende vergunningen:
Datum
verzonden
Locatie
Werkzaamheden
20-06-2018
Jan Glijnisweg 1
bouwen carport
22-06-2018
Marconistraat 8
realiseren inrit
22-06-2018
tussen Oosterpark Noord,
bouwrijp maken van bouwveld 1F in De Draai
Oeverzeggeweg en Watermunt
26-06-2018
Speenkruidstraat 13
aanbrengen vlonder en beschoeiing
27-06-2018
Tuin van Freyr 48
plaatsen dakopbouw
27-06-2018
Lommerhof 28
plaatsen schutting
27-06-2018
Korteweg 6A
aanleggen dam met uitrit
27-06-2018
Middenweg 257
vestigen fitness-studio
Bezwaar: zie elders op de pagina

Buiten behandeling gestelde aanvragen
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard hebben besloten de volgende aanvragen
omgevingsvergunning buiten behandeling te stellen:
Datum
verzonden
25-06-2018

Locatie
Veenhuizerweg 33A

Werkzaamheden
het bouwen van een kas

Bezwaar: zie elders op de pagina
Zienswijze:
Tijdens de genoemde termijn (twee of zes weken) kunnen belanghebbenden een mondelinge of
schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de administratie van de
afdeling Omgevingsvergunning (tel.nr. 14 072). Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag
gemaakt.
Bezwaar:
Binnen zes weken na datum van verzending van deze vergunningen kan een bezwaarschrift worden
ingediend. Een bezwaarschrift kan alleen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.
In dit bezwaarschrift vermeldt u:
uw naam, adres en telefoonnummer;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
de reden waarom u bezwaar maakt;
uw handtekening.

Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed
dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003BR Haarlem.
Bij een verleende omgevingsvergunning voor de onderdelen:
- kappen;
- handeling met gevolgen voor beschermde monumenten;
- slopen;
- werk of werkzaamheden uitvoeren;
moet nog aanvullend worden vermeld dat de vergunninghouders met de werkzaamheden mogen
beginnen, met ingang van de zevende week na dag van bekendmaking (is dag van verzending van
de vergunning aan aanvrager), ongeacht eventueel ingediende bezwaren
Beroep:
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de
verzenddatum van het besluit zijn ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur, Postbus
1621, 2003BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed
dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de President van de Rechtbank.

APV/Bijzondere wetten
Door Burgemeester ( en wethouders) van Heerhugowaard verleende vergunningen/ontheffingen:
-

-

-

-

-

Skeef B.V., een ontheffing art. 35 drank- en horecavergunning voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank tijdens muziekevenement Happy Budha op 29 juli 2018 op de locatie
Strand van Luna 3 in Heerhugowaard. (verzonden 25 juni 2018)
Provincie Noord-Holland, een evenementenvergunning voor het houden van een open dag t.b.v.
het afronden van het westelijk deel van project N23 Westfrisiaweg op 7 juli 2018 voor maximaal
500 bezoekers, op de locatie Middenweg / Krusemanlaan in Heerhugowaard (verzonden 26 juni
2018)
H.A. Nuijens, drank- en horecavergunning artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het
verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens een buurtfeest (kleinschalige bbq) op
14 juli 2018 op de locatie parkeerplaats Obsidiaan/Veldspaat in Heerhugowaard (verzonden 27
juni 2018)
Stichting Zomertoer Heerhugowaard,, een evenementenvergunning voor het houden van de
zomertoer op 14 en 15 juli 2018 op de locatie Stadsplein in Heerhugowaard (verzonden 27 juni
2018).
Stichting Zomertoer Heerhugowaard, drank- en horecavergunning artikel 35 van de Drank- en
Horecawet voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens Zomertour op zaterdag
15 juli 2018 van 18:00 tot 00:30 uur en op zondag 16juli 2018 van 12:00 tot 21:00 uur op de
locatie Stadsplein in Heerhugowaard (verzonden 27 juni 2018)

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Overweegt u een bezwaarschrift in te
dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit.
Bent u het hierna nog altijd oneens met het besluit dan schrijft u een bezwaarschrift indien voor zover van
toepassing, aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente
Heerhugowaard
Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit naar: postbus 390, 1700 AJ
Heerhugowaard. In het bezwaarschrift moeten tenminste zijn vermeld:
 Uw naam, adres en telefoonnummer
 Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing
 De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft
Voorlopige voorziening
De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent
dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de
voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door
de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw
bezwaarschrift is beslist.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift
heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland,
afdeling Publiekrecht, sectie Bestuur, postbus 1621, 2003BR Haarlem. Voor de behandeling van een
verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig.
Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.
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