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Coördinatieregeling bestemmingsplan herziening Pallas

O

ac
LU
O

c

Q

Publiekssa menvatting
Stichting voorbereiding Pallas-reactor heeft een coördinatieverzoek bij de gemeente Schagen 
ingediend. Het coördineren van de benodigde bestemmingsplanherziening en de diverse 
vergunningen moet zorgdragen voor een efficiënt en overzichtelijk besluitvormingsproces voor de 
raad en alle belanghebbenden. Het college heeft besloten het coördinatiebesluit voor te leggen aan 
de raad.

Voorgesteld besluit
1. een coördinatiebesluit te nemen op grond van artikel 3:30 van de Wet ruimtelijke ordening 

voor het project PALLAS reactor te Petten, waarbij dit wordt aangemerkt als een geval waar 
de volgende besluiten worden gecoördineerd:

a. de vaststelling van één of meer bestemmingsplannen (of herzieningen daarvan) ex artikel 3.1. 
Wet ruimtelijke ordening;

b. het verlenen van omgevingsvergunningen;
c. en overige, hiervoor niet met name genoemde besluiten (bijvoorbeeld op grond van de 

Waterwet, Ontgrondingenwet, Wet natuurbescherming, Provinciale Omgevingsverordening 
of de Algemene Plaatselijke Verordening), passend binnen het project, waarvan het college 
ter bevordering en het welslagen van de coördinatie het nodig vindt om deze al dan niet 
onderdeel te laten zijn van de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking. Hieronder 
kunnen ook besluiten vallen van andere overheden, die daartoe om hun medewerking 
verzocht kunnen worden. Besluiten op grond van de Kernenergiewet zullen hier niet onder 
vallen.

2. dat het college van burgemeester en wethouders het coördinerende bestuursorgaan is;

Aanleiding
Voor het project PALLAS - reactor is door uw raad op 2 april 2019 een bestemmingsplan vastgesteld. 
Dit bestemmingsplan is onherroepelijk geworden door de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State op 11 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:741).
In het project PALLAS-reactor zijn er, sinds de vaststelling van het bestemmingsplan, een aantal 
wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor past het project niet meer volledig in het vastgestelde 
bestemmingsplan. De wijzigingen zijn met name het gevolg van de beoogde verbetering van de 
logistieke bewegingen op het terrein en de verplaatsing van het tijdelijke werkterrein.

Op hoofdlijnen betreft het de volgende wijzigingen:
» vaststellen definitieve ligging van de koelwaterleidingen, deze passen nu niet meer binnen de 

aan het college toegekende wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan ‘PALLAS- 
reactor’;
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» verbetering van de toekomstige logistieke bewegingen op het terrein door het aanpassen 
van de omliggende wegen;

» andere situering van het supportgebouw (gebouw wordt een paar meter naar het 
zuidoosten verplaatst);

» het tijdelijke werkterrein wordt nu gerealiseerd op het toekomstige reactorterrein (niet meer in 
de polder ten oosten van de Westerduinweg).

Ook worden binnenkort de omgevingsvergunningen en overige besluiten aangevraagd 
(ontgrondingsvergunning, Wnb-vergunning, watervergunning, enzovoort).

Belang
Het toepassen van de coördinatieregeling zorgt voor een efficiënt en overzichtelijk 
besluitvormingsproces voor het bestuur en de belanghebbenden tevens is er bij coördinatie sprake 
van één besluitvormingsproces en één rechtsgang.

Er is voor gekozen om de besluitvorming op grond van de Kernenergiewet niet mee te nemen in deze 
coördinatieregeling.

De raad is bevoegd om te besluiten over de toepassing van de coördinatieregeling.

Centrale vraag
Wilt u de coördinatieregeling van toepassing verklaren voor het project PALLAS-reactor?

Beoogd effect voor samenleving
Met toepassing van de coördinatieregeling wordt ervoor gezorgd dat er met behulp van één 
overzichtelijke procedure de realisatie van de Pallas-reactor, het supportgebouw, het 
kantoorgebouw, de omliggende infrastructuur en de koelwaterleidingen mogelijk wordt gemaakt 
(bestemmingsplanherziening inclusief de benodigde vergunningen).
Voor de belanghebbende wordt het proces op deze manier zo overzichtelijk als mogelijk gemaakt 
omdat er één te doorlopen procedure is en er één beroepsmogelijkheid bestaat.

De vergunningen t.b.v. de Kernenergiewet maken geen onderdeel uit van deze procedure en zullen 
via Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) verlopen

Kader
» Artikel 3.30 Wet ruimtelijk ordening (Wro)
» Raadsbesluit 2 april 2019 vaststelling bestemmingsplan "PALLAS-reactor''
» Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 11 maart 2020 

(ECLI:NL:RVS:2020:741).

Argumentatie
Wij achten het van belang om aan dit verzoek tot toepassing van de coördinatieregeling te voldoen. 
Hiermee wordt een efficiënt, snel en overzichtelijk besluitvormingsproces mogelijk gemaakt:

1. de ontwerpbestemmingsplan(en) en de overige gecoördineerde ontwerp- 
omgevingsvergunningen en andere ontwerpbesluiten worden gezamenlijk gedurende zes 
weken ter inzage gelegd, waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.

2. de omgevingsvergunningen die getoetst moeten worden aan het bestemmingsplan kunnen 
na vaststelling van het plan meteen worden verleend.

3. de gecoördineerde besluiten worden in het kader van de beroepsprocedure aangemerkt als 
één besluit. Hiertegen staat rechtstreeks beroep open op de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. De Afdeling moet binnen zes maanden na ontvangst van het 
verweerschrift uitspraak doen. Hiermee wordt snel duidelijk of de gecoördineerde besluiten 
onherroepelijk worden.

Vanwege de specifieke aard van de besluitvorming op grond van de Kernenergiewet is er voor 
gekozen om deze buiten de coördinatieregeling te laten.

Het alternatief is het niet coördineren van de bestemmingsplanherziening en de diverse benodigde 
vergunning. De nadelen hiervan zijn:
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1. het geheel aan procedures en vergunningen maakt het proces onoverzichtelijk;
2. uw raad moet meerdere malen een verklaring van geen bedenkingen afgeven;
3. de beroepsprocedures zijn veel langer dus het duurt ook langer voordat er duidelijkheid is.

Maatschappelijk draagvlak
Het is de verwachting dat het toepassen van de coördinatieregeling positief ontvangen zal worden 
omdat het proces er overzichtelijker en duidelijker van wordt.

Financiële consequenties
Geen.

Alle gemeentelijke kosten worden door Pallas vergoed.

Communicatie van het besluit
Het besluit wordt (online) gepubliceerd. Daarna treedt het in werking

Realisatie van het besluit
Het besluit om mee te werken aan de coördinatieregeling wordt gepubliceerd. Het besluit treedt dan 
in werking. Tegen het coördinatiebesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

gemeentesecretaris burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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