Bekendmakingen week 8 - 2018

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard maken ter uitvoering van de Wet
milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn ontvangen:
Activiteitenbesluit milieubeheer







Nelis Metal Shaping, Einsteinstraat 30 (1704RT) te Heerhugowaard, het oprichten van een bedrijf
voor het vervaardigen van metalen onderdelen voor klassieke auto’s en raceauto’s alsmede licht
overig constructiewerk;
Autobedrijf de Zwaluw, Nijverheidsplein 9 (1704RB) te Heerhugowaard, het oprichten van een
bedrijf voor de handel in tweedehands auto’s en reparaties;
Motown Repairs, Pascalstraat 6 (1704RD) te Heerhugowaard, het oprichten van een bedrijf voor
het verkopen, onderhouden en repareren van motorfietsen;
Autobedrijf Langedijk, Galileistraat 9 (1704SE) te Heerhugowaard, het oprichten van een bedrijf
voor de verkoop en onderhoud van tweedehands auto’s;
H.M. Tesselaar Bloemkwekerij B.V., Altonstraat 10 (1704CC) te Heerhugowaard, het uitbreiden van
het bedrijf door het bijbouwen van ca. 9600 m2 glasopstand aan de achterzijde van het bestaande
glastuinbedrijf;
HOV Jonker, Stationslaan 1 (1704PN) te Heerhugowaard, het uitbreiden van het bedrijf met een
schuurkas voor vermeerdering van pioenen, verwerking, sorteren en fust;

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen.
Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek
op de naleving van deze voorschriften.
Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
(RUD NHN) telefoonnummer (088)-10 21 300.
08HV05

Publicatie
Besluit maatwerkvoorschriften afvalwater
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken, gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer,
bekend dat zij op 8 februari 2018 hebben besloten maatwerk te stellen ten aanzien van de inrichting
Stichting Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord, Bergmolen 13 te Heerhugowaard. Het betreft hier
maatwerk met betrekking tot het aspect afvalwater.
Verzenddatum van besluit: 8 februari 2018
Bezwaar
Voor bezwaarmogelijkheid zie elders op deze pagina.
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) 10 21 300 (o.v.v. zaaknummer
RUD.234884)
08HV06

Bekendmaking besluit tot mandaatverlening aan Halte Werk
Halte Werk is belast met de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, voor zover die gericht zijn
tegen besluiten die op grond van de Participatiewet zijn genomen. Onlangs heeft Halte Werk besloten
deze taak uit te besteden aan medewerkers van gemeente Alkmaar.
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij op 6 februari 2018 heeft besloten om:
-

-

-

de bevoegdheid tot het voeren van verweer naar aanleiding van bezwaar- en
beroepschriften die gericht zijn tegen besluiten die genomen zijn op grond van de
Participatiewet, te mandateren aan de Juridisch adviseurs Bezwaar en Beroep in
dienst van gemeente Alkmaar;
de Juridisch adviseurs Bezwaar en Beroep in dienst van gemeente Alkmaar te
machtigen om het college te vertegenwoordigen in de bezwaarschriftprocedure en
(hoger) beroepsprocedure voor zover besluiten in het geding zijn die genomen zijn
op grond van de Participatiewet. Zij worden tevens gemachtigd om ter voorbereiding
daarop alle noodzakelijke handelingen te verrichten;
De bevoegdheid om de beslissingen op bezwaarschriften te ondertekenen, voor
zover die gericht zijn tegen besluiten die genomen zijn op grond van de
Participatiewet, te mandateren aan de Juridisch adviseurs Bezwaar en Beroep in
dienst van gemeente Alkmaar.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit
bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift kunt u
sturen naar: postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. De termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die van
publicatie.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet minstens bevatten:
a. De naam en adres van de indiener;
b. De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
c. Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
d. De gronden van het bezwaar (motivering).
Het besluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij het informatiecentrum in het
gemeentehuis aan de Parelhof 1 te Heerhugowaard. Openingstijden: maandag t/m
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur.
Burgemeester en wethouders,
Heerhugowaard,
13 februari 2018
08JZ03

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen

Locatie

Werkzaamheden

08-02-2018
09-02-2018
09-02-2018
10-02-2018
13-02-2018
14-02-2018
15-02-2018

Amatist 32
Gorterlaan 10
Hof van Ra 12
Nachtegaalstraat 71
Madeliefstraat 8
Annie van Hattemtuin 9
Zeebiesstraat 7

plaatsen dakkapel
uitbreiden dak
plaatsen van reclame
bouwen woning
plaatsen dakkapel
plaatsen dakopbouw
het aanbouwen van een berging

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/afspraak. 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
08-02-2018
Umbriëllaan 2
uitbreiden fietsenstalling
12-02-2018
’t Meijmerige Land 4
bouwen woning
13-02-2018
Rijn 58
plaatsen vaste trap naar zolder
14-02-2018
Gelegen tussen Vossenstaart- aanleggen vaarduiker en bouwrijp maken
pad, Akkerwindepad, Zwanen- deelgebied De Draai
bloemstraat en Speenkruidstraat
Bezwaar: zie elders op de pagina

Verlenging beslissingstermijn
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard hebben besloten de behandelingstermijn met zes
weken te verlengen voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning:
Locatie
Middenweg 356
Oterlekerweg 1/1A

Werkzaamheden
uitbreiden schuur
het herbouwen van bedrijfsruimte t.b.v werktuigenopstelling

Buiten behandeling gestelde aanvragen
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard hebben besloten de volgende aanvragen
omgevingsvergunning buiten behandeling te stellen:
Datum
verzonden
09-02-2018
09-02-2018

Locatie
Aquamarijn 27
Plaetmanstraat 6

Bezwaar: zie elders op de pagina

Werkzaamheden
het bouwen van een erker
het bouwen van een carport

Ontheffings- en omgevingsprocedure
Hieronder vindt u een opsomming van de plannen waarvoor burgemeester en wethouders van
Heerhugowaard in afwijking van de geldende regelgeving medewerking willen verlenen:
Locatie
Middenweg 541A

Werkzaamheden
brandveilig gebruiken kinderopvangvoorziening

In verband hiermee liggen bovengenoemde aanvragen, ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken, met
ingang van de dag na uitgifte van deze krant, gedurende zes weken voor iedereen ter inzage en bestaat
de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. U kunt de stukken inzien via
www.heerhugowaard.nl/terinzage of aan de balie van het gemeentehuis. Voor informatie over de het
indienen van een zienswijze zie elders op de pagina.
Hieronder vindt u een opsomming van de plannen waarvoor burgemeester en wethouders van
Heerhugowaard in afwijking van de geldende regelgeving medewerking willen verlenen:
Locatie
Middenweg 454

Werkzaamheden
het deels wijzigen van gebruik en het renoveren van een stolp

In verband hiermee liggen bovengenoemde aanvragen, ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken, met
ingang van de dag na uitgifte van deze krant, gedurende twee weken voor iedereen ter inzage en
bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. U kunt de stukken inzien via
www.heerhugowaard.nl/terinzage of aan de balie van het gemeentehuis. Voor informatie over de het
indienen van een zienswijze 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:
B.G.K. Snacks, een standplaatsvergunning voor de verkoop van snacks op 27 en 28 januari, 17
en 18 februari, 17 en 18 maart, 2 april (2e paasdag) 10,11 en 12 mei (Hemelvaart inclusief weekend), 21
mei, 23, 24 en 30 juni, 1,7,8,14,15,21 en 22 juli, 20 en 21 oktober 2018 op de standplaatslocatie nabij
Pascalstraat 3 in Heerhugowaard (verzonden 9 februari 2018);
Mixed Hockey Club Heerhugowaard een evenementenvergunning voor het houden van een
hockeytoernooi van 30 maart t/m 2 april 2018 en een ontheffing artikel 35 drank- en horecavergunning
voor 30 maart t/m 2 april 2018 op de locatie De Vork 7 in Heerhugowaard (verzonden 12 februari 2018);
e
1 Noordhollandsche bromfietsbeurs, een evenementenvergunning voor het houden van een
bromfietsbeurs op 15 april 2018 op de locatie Zeldenruststraat 5 in Heerhugowaard (verzonden 13
februari 2018);
Mox Spellen, een exploitatievergunning voor de locatie Middenwaard 24B in Heerhugowaard
(verzonden 14-02-2018);

Procedure aanvragen tijdelijke standplaatsen oliebollen en kerstbomen 2018
In 2018 behandelt de gemeente de aanvragen voor een tijdelijke standplaats voor de verkoop van
oliebollen of kerstbomen op een andere manier. Hieronder staat de nieuwe procedure en de
toewijzingsregels.
Procedure 2018
1. Iedereen kan vanaf 1 januari 2018 een aanvraag voor een tijdelijke standplaats voor 2018
indienen. De gemeente werkt met aangewezen standplaatsen. Alleen voor de beschikbare
tijdelijke locaties kan een aanvraag ingediend worden. Voor sommige standplaatsen gelden
beperkingen. Voor andere heeft u ook de toestemming van de eigenaar nodig. Dit staat op het
overzicht op de website.
2. U kunt alleen een aanvraag indienen voor 2018. Het is dus niet mogelijk om ook al een aanvraag
voor 2019 in te dienen.

Toewijzingsregels 2018
1. Een voorrangsregel geldt voor de huidige standplaatsvergunninghouders voor de plaats van 2017
indien zij hun aanvraag uiterlijk 31 maart 2018 hebben ingediend bij de gemeente. De plaatsen
die in 2017 zijn ingenomen zijn op het overzicht met standplaatsen aangegeven.
2. Vanaf 1 april 2018 geldt het principe van “wie het eerst komt”.
Het is dus belangrijk dat u in de periode tot en met 31 maart 2018 uw aanvraag indient.
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.
08OV13

