Bekendmakingen week 28 - 2018
Coördinatieverordening gemeente Heerhugowaard
De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 de Coördinatieverordening gemeente Heerhugowaard
vastgesteld.
In de Coördinatieverordening is vastgelegd wanneer de coördinatie van een bestemmingsplan met een
omgevingsvergunning kan plaatsvinden.
Met toepassing van de Coördinatieverordening wordt het mogelijk om een bestemmingsplan,
omgevingsvergunningen en andere toestemmingen gelijktijdig voor te bereiden. De besluiten worden
gezamenlijk ter inzage gelegd. Daardoor kan in één keer op alle gecoördineerde besluiten worden
gereageerd. Er is beroep mogelijk bij één instantie (anders meerdere instanties), namelijk de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De Afdeling bestuursrechtspraak behandelt de besluiten als één besluit en dient binnen 6 maanden
uitspraak te doen. Hierdoor kan een aanzienlijke tijdwinst worden behaald.
De Coördinatieverordening gemeente Heerhugowaard treedt in werking op 18 juli 2018.
Lees de actuele en officiële tekst van de Coördinatieverordening gemeente Heerhugowaard op de
website www.heerhugowaard.nl.
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Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvraag
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
19-06-2018

Locatie
Werkzaamheden
Newtonstraat 7 het veranderen en uitbreiden van een productielocatie voor
dierenvoeders
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets)

Deze aanvraag is of wordt in behandeling genomen. Voor informatie over de ingekomen aanvraag kunt u
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN) via
telefoonnummer 088-1021300.
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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



Da Gigi pizza & pasta, Deimoslaan 17b (1702CK) te Heerhugowaard, het oprichten van een bedrijf
voor het bereiden van pasta’s en pizza’s en het bezorgen en afhalen daarvan;
Hertenkamp Gemeente Heerhugowaard, Dreef 13a (1701GP) te Heerhugowaard, het wijzigen van
het bedrijf door het vervangen van de bestaande hertenstal;



















Lagosse Chocolade BV, Einsteinstraat 18, 20 en 22 (1704RT) te Heerhugowaard, het uitbreiden
van het bedrijf met een inpakruimte en magazijn;
Van Langen Dienstverlening, Frik 7A (1704DT) te Heerhugowaard, het uitbreiden van het bedrijf
door het bouwen van een koude kas voor de opkweek van heesters;
Freddy’s, Deimoslaan 17A (1702CK) te Heerhugowaard, het oprichten van een bedrijf voor het op
kleine schaal koken van maaltijden en het bezorgen daarvan;
Liander NV, sectie S2913, nabij Smuigelweg 1 (1704PX) te Heerhugowaard), het wijzigen van het
bedrijf door het plaatsen van een gasreduceerstation;
BP Europa SE–BP Nederland, Westerweg 2 (1704PC) te Heerhugowaard, het uitbreiden van het
bedrijf met een bovengrondse tank AdBlue;
Tante Suus, Hectorlaan 3, (1702CL) te Heerhugowaard, uitbreiding van activiteiten;
Handbalverenging HugoGirls, Middenweg 539a (1704BE) te Heerhugowaard, het wijzigen van het
bedrijf door het verplaatsen van de lichtmasten;
AA-Customs, Keplerstraat 16B (1704SJ) te Heerhugowaard, het oprichten van een bedrijf voor het
cosmetisch herstellen en aanpassen van voertuigen;
Stalling 31, Hasselaarsweg 7 (1704DX) te Heerhugowaard, het oprichten van een bedrijf voor het
stallen van caravans;
Orie’s Burgers & Pasta, Raadhuisstraat 16 (1701EK) te Heerhugowaard, het oprichten van een
afhaal- en bezorgrestaurant;
Wok & Heerhugowaard, Middenwaard 18 (1703SE) te Heerhugowaard, het oprichten van een
bedrijf voor de verkoop en het bereiden van o.a. wokgerechten en gezonde broodjes;
Groot Techniek, Galileistraat 39 (1704SE) te Heerhugowaard, het uitbreiden van het bedrijf met een
uitpandige opslagvoorziening voor gasflessen met totaal minder dan 2.500 liter waterinhoud;
Van de Burg BV, Marconistraat 26 (1704RG) te Heerhugowaard, het oprichten van een bedrijf voor
de opslag en distributie van goederen van de productiebedrijven van Van de Burg B.V.;
Liander NV, Jan Glijnisweg 89D (1702PA) te Heerhugowaard, het wijzigen van het bedrijf door het
plaatsen van een nieuw regelstation;
Het Werkcafé, Stationsplein 99 (1703WC) te Heerhugowaard, het oprichten van het bedrijf voor het
bieden van lunchgelegenheid en vergaderruimte;
Aldi Zaandam B.V., Berckheidelaan 4 (1701VG) te Heerhugowaard, het uitbreiden/veranderen van
de supermarkt door het plaatsen van een koeling en een bakruimte voor het afbakken van brood;
Kwekerij Astresia, Veenhuizerweg 33a (1704DP) te Heerhugowaard, het vervangen van de plastic
tunnelkassen door een glazen kast;

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 088-102 1300.
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Ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 114, m.e.r.beoordelingsbesluit,
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 13 juli tot en met 23 augustus 2018 voor een ieder ter
inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsweg 114’ met bijbehorende stukken.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet
geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor het te realiseren woongebouw
aan de Stationsweg 114.
Ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 114
Bestemmingsplan ‘Stationsweg 114’ maakt de ontwikkeling van een appartementencomplex met daarin
60 woningen mogelijk op de hoek van de Stationsweg en de Nijverheidsstraat in Heerhugowaard. De
ontwikkeling geeft een eerste invulling aan de herontwikkeling van het Stationsgebied. De transformatie
naar een wooncomplex past binnen de Structuurvisie Stationsgebied. Naast de appartementen krijgt het
gebouw een plint met daarin ruimte voor 200m2 voor gebruik als kantoor (zonder baliefunctie), alsmede
de daarvoor benodigde parkeervoorzieningen op het achterterrein. Het gebouw is trapsgewijs opgebouwd
waarbij het gebouw in hoogte oploopt richting de hoek Stationsweg/Nijverheidsstraat. De hoogte van het
gebouw varieert van 14 meter (aan de kant van het kanaal) tot een accent van 27 meter hoog (op de
hoek van de Stationsweg en Nijverheidsstraat).
M.e.r. beoordelingsbesluit
Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten
behoeve van de m.e.r-beoordeling is een aanmeldingsnotitie opgesteld, die als bijlage in het
ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsweg 114’ is opgenomen. Op grond van deze aanmeldingsnotitie heeft
het college van burgemeester en wethouders op 27 maart 2018 besloten dat er geen milieueffectrapport
(MER) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan ‘Stationsweg 114’, aangezien de
ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt geen ‘ belangrijke nadelige gevolgen’ voor het
milieu met zich brengen. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel
6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is,
tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het bestemmingsplan) rechtstreeks
in hun belang worden getroffen. Een ieder kan zijn/haar opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit via
een zienswijze kenbaar maken in het kader van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels van
het te realiseren bouwplan hoger is dan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder.
Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan de weg of geluidsschermen niet wenselijk of
afdoende zijn. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Hierdoor is
het mogelijk een procedure hogere grenswaarden te doorlopen. In samenhang met het
ontwerpbestemmingsplan wordt daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten
hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid. Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de
bijbehorende stukken tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
Terinzageligging
De hiervoor genoemde stukken liggen gedurende 6 weken, met ingang van vrijdag 13 juli tot en met
donderdag 23 augustus, voor eenieder ter inzage bij 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 ontwerpbestemmingplan (met in bijlage 1 van de toelichting tevens de aanmeldingsnotitie en in
bijlage 10 het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder) is tevens digitaal te raadplegen op
de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Als u bij zoekterm de naam ‘Stationsweg 114’ invult, wordt u
direct naar de stukken geleid.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen schriftelijk en/ of mondeling zijn zienswijzen naar
voren brengen. Over het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r.beoordelingsbesluit dat daar onderdeel
van uit maakt kunt u uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Heerhugowaard
t.a.v. de heer R. Frusch, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Zienswijzen over het ontwerpbesluit
hogere grenswaarden kunnen naar voren worden gebracht bij het College van Burgemeester en
wethouders van Heerhugowaard, t.a.v. de heer R. Frusch, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch op nummer
14072 een afspraak maken tot drie dagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. Het is niet
mogelijk zienswijzen per email in te dienen.
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Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
27-06-2018
28-06-2018
29-06-2018
29-06-2018
29-06-2018
29-06-2018

02-07-2018
02-07-2018
02-07-2018

Locatie
Werkzaamheden
Stationsweg 72
Wijzigen erfafscheiding
Distelvlinder erf 1 t/m 10
bouwen 10 woningen
Vrederiksakker 25
bouwen woning
Nabij Purperreiger
realisatie 2 bruggen
Oostdijk 29E en 29G
bouwen 2 woningen
Zwanebloemstraat 2 t/m 12
(even) en 23 t/m 57 (oneven),
Kikkerbeetstraat 1 t/m 17 (oneven),
Akkerwindepad 1 t/m 5
bouwen 35 woningen
Bickerstraat 1
plaatsen aanbouw woning
Bastion 34
plaatsen balkonbeglazing
Zilverschoonstraat 1
plaatsen erfafscheiding voorzijde

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
29-06-2018
Vrederiksakker 23
bouwen woning
02-07-2018
Loodglans 12
plaatsen dakkapel zijdakvlak
02-07-2018
Sportlaan 15
plaatsen dakkapel
02-07-2018
Vrederiksakker 1
bouwen woning
Bezwaar: zie elders op de pagina

Verleende omgevingsvergunning Stationslaan 1
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning met de activiteiten handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening en bouwen hebben verleend voor:
Locatie
Stationslaan 1

Werkzaamheden
bouwen schuurkas

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd.

In werking treden van het besluit
Op grond van artikel 6.1, lid 2, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de
verleende vergunning in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die termijn beroep is
ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt niet eerder in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
Beroep
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf woensdag 11 juli 2018 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.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken en vangt aan op de dag nadat het
besluit ter inzage is gelegd. Een beroepschrift kan worden ingediend bij Rechtbank Noord-Holland, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem door:
- een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
Beroep kan ook digitaal worden ingesteld bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
Voorlopige voorziening
Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunnen belanghebbenden, als onverwijlde spoed dit
vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening
te treffen.
Het verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank te Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslissingstermijn
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard hebben besloten de behandelingstermijn met zes
weken te verlengen voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning:
Locatie
Middenweg 245
Waarddijk 1
Deimoslaan 7

Werkzaamheden
verbouwen winkelpand
realiseren van een 3 camperplaatsen en een 5 tenten
verbouwen kantoorpand tot tijdelijke woonfunctie voor jongeren

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
Van Veenweg 106
Middenweg Zuid
Waarddijk 1

Werkzaamheden
het plaatsen van een woonwagen
het aanleggen van een tijdelijke dam met inrit
het realiseren van een 3 camperplaatsen en een 5 tenten

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 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. Voor informatie over 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:
-

-

-

-

-

-

Stichting Tour De Waard, drank- en horecavergunning op grond van artikel 35 van de Drank- en
Horecawet voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens Tour de Waard op
zondag 19 augustus 2018 op de locatie Middenweg/Bickerstraat in Heerhugowaard (verzonden 3
juli 2018)
Stichting Tour De Waard, een evenementenvergunning voor het houden van de Tour de Waard
op zondag 19 augustus 2018 van 06.00 tot 19.30 uur voor maximaal 2500 bezoekers, op de
locatie Middenweg/Bickerstraat in Heerhugowaard (verzonden 3 juli 2018)
Stichting Tour De Waard een ontheffing van het verbod genoemd in het eerste lid van artikel 4
van de Zondagswet voor van het houden van de Tour de Waard op zondag 19 augustus 2018
vanaf 06.00 voor het opbouwen van het terrein en vanaf 10.00 uur voor de wedstrijd
zelf.(verzonden 3 juli 2018)
Attractiebedrijf Blokker, een evenementenvergunning voor het houden van een kermis van 14 tot
en met 16 juli 2018 op de locatie IJsbaan 't Kruis in Heerhugowaard (verzonden 4 juli 2018)
Attractiebedrijf Blokker een ontheffing van het verbod genoemd in het eerste lid van artikel 4 van
de Zondagswet, ten behoeve van het houden van een kermis op 15 juli 2018 voor maximaal 200
bezoekers op de locatie IJsbaan ’t Kruis te Heerhugowaard (verzonden 4 juli 2018)
VolkerRail , een ontheffing voor het geluid voor 24 t/m 27 augustus 2018 werkzaamheden aan
het spoor op de locatie Heerhugowaard (verzonden 5 juli 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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