Bijlage 15 Nota van Zienswijzen
Hoofdstuk 1 Inleiding
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Maatregelen doorstroming N516 Gemeente Oostzaan’ met
plancode NL.IMRO.0431.BPBW3325630000-0201 heeft vanaf 27 mei 2021 gedurende zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden gedurende deze
periode zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. De
bekendmaking van de terinzagelegging heeft plaatsgevonden in de Staatscourant en in
het Kompas.
Het ontwerpbestemmingsplan is inclusief bijbehorende bijlagen te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Een zienswijze is tijdig ingediend, wanneer zij voor het verstrijken van de termijn van
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is kenbaar gemaakt of verzonden. De
datum van het poststempel is voor tijdige verzending bepalend.
De termijn van terinzagelegging liep tot en met woensdag 7 juli 2021.
Gedurende bovengenoemde termijn is 1 zienswijzen ontvangen op het
ontwerpbestemmingsplan ‘Maatregelen doorstroming N516 Gemeente Oostzaan’.
Het betreft de volgende indiener:
Nr.
Datum ontvangst
Kenmerk
1
1 juli 2021
Geregistreerd poststuk - 001015
Er zijn geen zienswijzen ontvangen buiten de termijn van terinzagelegging.

1.1

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de samenvatting van de zienswijze met de gemotiveerde reactie van
het college van burgemeester en wethouders.
Hoofdstuk 3 bevat de voorstellen voor ambtshalve wijzigingen.
Hoofdstuk 4 bevat alle wijzigingen van de regels, toelichting en verbeelding.
Veranderingen in de verbeelding zijn verduidelijkt met afbeeldingen.

1.2

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De werking van de AVG strekt zich niet uit tot de gegevens omtrent ondernemingen, die
behoren tot een rechtspersoon en voor personen die beroepsmatig zijn betrokken bij de
procedure, zoals advocaten en gemachtigden.
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Hoofdstuk 2 Beoordeling zienswijze
In dit hoofdstuk is de zienswijze samengevat en voorzien van een gemotiveerde reactie
van het college van burgemeester en wethouders. De zienswijze kan gegrond zijn,
gedeeltelijk gegrond of ongegrond.
Bij een (gedeeltelijk) gegronde reactie wordt vermeld hoe het wordt verwerkt in het vast
te stellen bestemmingsplan.
1. Tennet, TSO B.V. ; 30 juni 2021, ingekomen 1 juli 2021
Samenvatting
Omdat een gedeelte van de belemmerde strook van onze verbinding binnen uw
plangebied gelegen is, willen wij u echter wel verzoeken om in het kader van de
leveringszekerheid, veiligheid van de omgeving en de technische uitvoerbaarheid van het
plan, een afspraak te maken met onze afdeling 'Asset Environment'. Zij kunnen u
adviseren over het bovenstaande en tevens voorwaarden geven voor het veilig werken
nabij onze verbindingen.
Reactie
Deze reactie is geen inhoudelijke aangelegenheid met betrekking tot het
bestemmingsplan. Wel duidelijk is dat deze afspraken nodig zijn en dat de eisen reeds bij
een eerdere gelegenheid zijn opgehaald.

Hoofdstuk 3 Nota van wijzigingen
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan bij
vaststelling.
Op 13 september 2021 is alsnog een reactie ontvangen in het kader van artikel 3.1.1.
van het Besluit Ruimtelijke Ordening van de Omgevingsdienst IJmond. Hierbij wordt
aandacht gevraagd voor drie aspecten:
1. De Omgevingsdienst heeft wegens het ontbreken van het rapport Externe
Veiligheid niet kunnen vaststellen of haar eerdere opmerkingen uit het
vooroverleg zijn verwerkt.
Reactie: de opmerkingen zijn voor zover relevant opgenomen in de versie van het
rapport dat als bijlage bij de Toelichting op dit bestemmingsplan is gevoegd. Het
rapport is ook onderdeel geweest van het Ontwerp bestemmingsplan dat aan de
Omgevingsdienst is gestuurd.
2. De Omgevingsdienst brengt onder de aandacht dat het onderzoek naar het
voorkomen van vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen na afronding
aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voorgelegd moet worden, en dat
indien noodzakelijk, een ontheffing op grond van de WNB moet worden
aangevraagd.
Reactie: dit advies is reeds opgenomen in de Toelichting. De verplichting om
eventueel een ontheffing Wet Natuurbescherming aan te vragen bestaat ook los
van dit bestemmingsplan en ligt bij de initiatiefnemer van een project.
3. De Omgevingsdienst geeft aan dat de vergunning Wet Natuurbeheer in verband
met stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden aangevraagd dient te
worden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord.
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Reactie: Over stikstofdepositie als gevolg van de ontwikkeling die met dit
bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, is meermaals vooroverleg gevoerd
met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Indien noodzakelijk zal een
vergunning worden aangevraagd. Een beschrijving hiervan is in de Toelichting
opgenomen.
De reactie van Omgevingsdienst IJmond geeft geen aanleiding tot aanpassing van het
bestemmingsplan bij vaststelling.
Wel zijn de volgende ambtshalve wijzigingen gedaan; ondergeschikte wijzigingen in de
toelichting, naar aanleiding van wijzigingen in de opmaak en voor het herstellen van
onjuistheden en omissies.
De bovengenoemde ambtshalve wijzigingen zijn bij de vaststelling van het
bestemmingsplan op de volgende wijze in het plan opgenomen:
Toelichting
In paragraaf 3.5 van de Toelichting is een vermelding en toetsing aan de “Milieucontour
industrieterrein van provinciaal belang” toegevoegd.
Regels
Geen wijzigingen.
Verbeelding
Geen wijzigingen.
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