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  Raadsvergadering van 30 september 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Collegevoorstel / registratienr.: 14.109016 

19 augustus 2014 

P.J. Visser 

0224 – 210 214 

Coördinatiebesluit Bedrijfsverplaatsing naar Burgerweg - Burgerbrug 

Economisch Domein 

14.109083 

 

 

Samenvatting 

Met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

kunnen de verschillende procedures voor het project voor de bedrijfsverplaatsing van een twee 

agrarische bedrijfslocaties, gelegen aan de Grote Sloot 108 en 118 te Burgerbrug, naar een nieuwe 

locatie langs de Burgerweg worden gecoördineerd, waardoor een versnelling van de besluitvorming 

kan plaatsvinden. Voor het kunnen toepassen van deze regeling is een raadsbesluit nodig. 

 

Voorgesteld besluit 

Een coördinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het project voor de 

bedrijfsverplaatsing van twee agrarische bedrijfslocaties, gelegen aan de Grote Sloot 108 en 118 te 

Burgerbrug, naar een nieuwe locatie langs de Burgerweg te nemen, waarbij: 

1. De bouw van een nieuw agrarisch bedrijf op een perceel langs de Burgerweg te Burgerbrug 

overeenkomstig artikel 3.30, lid 1 Wro, wordt aangewezen als project waarin de 

verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat de 

voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan wordt gecoördineerd met de 

voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten: 

- De vaststelling van het bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro; 

- Het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1 onder a, b, c en e Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor onder andere het bouwen van 

bouwwerken en het uitvoeren van werken geen bouwwerk zijnde; 

2. Het college  van burgemeester en wethouders het coördinerend bestuursorgaan is. 

 

Financiële gevolgen 

Geen. 

  

Raadsvoorstel 
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1 Aanleiding 

Al vele jaren zijn er plannen om twee storende agrarische bedrijfslocaties in de dorpskern Burgerbrug te 

verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de Burgerweg door middel van de Ruimte voor Ruimte-

regeling. De plannen zijn nu in een stadium dat de daarvoor benodigde planologische procedures 

gevoerd kunnen worden (bestemmingsplan en omgevingsvergunning). Het project is qua procedure 

opgeknipt in twee afzonderlijke plannen met een grote mate van samenhang. Het eerste deel gaat 

over de bedrijfsverplaatsing naar de Burgerweg en het tweede deel gaat over het slopen en 

verwijderen van de bestaande opstallen, het omzetten van de bedrijfswoningen naar reguliere 

woningen en het realiseren van de compensatiewoningen. De realisatie van het nieuwe bedrijf heeft 

prioriteit voor de initiatiefnemers gelet op de huidige situatie op de bestaande locaties. Zonder nieuw 

bedrijf kunnen de oude niet gesloopt worden.  

 

In overleg met de initiatiefnemer zijn verschillende mogelijkheden qua procedures doorgenomen. 

Gezamenlijk is geconcludeerd dat voor het eerste deel van het project een coördinatieprocedure op 

grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening, gezien de efficiënte wijze van besluitvorming en de 

relatief snelle doorlooptijd, de voorkeur verdient. De benodigde omgevingsvergunning(en) kan 

daarmee tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan worden verleend.  

 

Om toepassing te kunnen geven aan een coördinatieprocedure is een raadsbesluit nodig. 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Met toepassing van de coördinatieregeling wordt een versnelling in de besluitvorming bewerkstelligd. 

 

3 Argumenten 

Voor de bedrijfsverplaatsing van twee agrarische bedrijfslocaties, gelegen aan de Grote Sloot 108 en 

118 te Burgerbrug, naar een nieuwe locatie langs de Burgerweg is een bestemmingsplan (partiële 

herziening) nodig en zullen omgevingsvergunningen voor bouwen verleend moeten worden. Het 

verlenen van een omgevingsvergunning is een bevoegdheid van het college en het vaststellen van 

een bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid.  

 

Normaal gesproken wordt eerst een bestemmingsplanprocedure doorlopen, waarna een 

omgevingsvergunning wordt aangevraagd en verleend. Dit zijn twee procedures die na elkaar 

worden afgewikkeld en elk een eigen rechtsgang kennen. 

 

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de mogelijkheid om procedures 

gecoördineerd  af te doen. Zo zijn verschillende procedures gezamenlijk te doorlopen. Met de 

initiatiefnemer is afgesproken om de omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe bedrijf mee 

te laten lopen met de procedure voor het bestemmingsplan.  

 

De verschillende besluiten worden met één procedure voorbereid. Dat schept helderheid, 

efficiencyvoordelen en levert tijdswinst op. De bestemmingsplanprocedure is van toepassing op de 

besluiten die gecoördineerd worden. Tegen de besluiten die na de gecoördineerde 

voorbereidingsprocedure worden genomen, kan beroep worden ingesteld. De afhandeling van 

beroepen gebeurt in één keer door de Raad van State. Er komt dus één uitspraak over het 

bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. De Raad van State dient binnen zes maanden na 

ontvangst van een verweerschrift op het beroep te beslissen.  

 

Wij stellen u dan ook voor om voor het genoemde, coördinatie van besluitvorming mogelijk te maken. 

Een ontwerpraadsbesluit treft u hierbij aan.  

 

4 Financiën 

Geen. 
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5 Risico’s 

In dit stadium zijn er nog geen risico’s. Het vastgestelde bestemmingsplan / omgevingsvergunning 

kunnen t.z.t. juridisch worden aangevochten. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoerbaarheid. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 



Registratienr. 14.109083  PAULJV  Raadsvoorstel en -besluit 

*14.109083*   
 

 Relatie met: 14.109016 

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 4 van 4 
 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 augustus 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte d.d. 15 september 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 3.30 en verder van de Wet ruimtelijke ordening en § 3.5.3. van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb); 

 

besluit: 

Vast te stellen een coördinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het project voor de 

bedrijfsverplaatsing van twee agrarische bedrijfslocaties, gelegen aan de Grote Sloot 108 en 118 te 

Burgerbrug, naar een nieuwe locatie langs de Burgerweg, waarbij: 

1. De bouw van het nieuwe agrarische bedrijf met bijbehorende werken aan de Burgerweg te 

Burgerbrug overeenkomstig artikel 3.30, lid 1 Wro, wordt aangewezen als project waarin de 

verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat de 

voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan wordt gecoördineerd met de 

voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten: 

- De vaststelling van het bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro; 

- Het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1 onder a, b, c en e Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor onder andere het bouwen van 

bouwwerken en het uitvoeren van werken geen bouwwerk zijnde; 

2. Het college  van burgemeester en wethouders het coördinerend bestuursorgaan is. 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 september 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


