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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 december 2016, nr 886712886719, tot wijziging van het toepassingsbereik van de coördinatieregeling voor het
project Zeetoegang IJmond.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat het gewenst is om vergunningen, ontheffingen en toestemmingen op
grond van de Scheepvaartverkeerswet ten behoeve van de uitvoering van het project
Zeetoegang IJmond niet te coördineren;
Gelet op besluitpunt 6B van het vaststellingsbesluit Provinciaal Inpassingsplan
Zeetoegang IJmond van 22 september 2014 en de wijzigingsbesluiten van Gedeputeerde
Staten van 16 juni 2015 en 24 november 2015,

Besluiten:
Artikel 1
De Scheepvaartverkeerswet wordt geschrapt uit de lijst met wet- en regelgeving als
bedoeld in besluitpunt 6A van het vaststellingsbesluit Provinciaal Inpassingsplan
Zeetoegang IJmond van Provinciale Staten van 22 september 2014.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

Haarlem, 13 december 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Toelichting
Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan
Zeetoegang IJmond van (22 september 2014) besloten op grond van artikel 3.33 lid 1
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onder a en b Wro de coördinatieregeling toe te passen op vergunningen, ontheffingen en
toestemmingen die nodig zijn ter verwezenlijking van het project Zeetoegang IJmond. Op
grond van artikel 3.33 lid 3 Wro zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om deze besluiten, met
uitzondering van de besluiten waarvoor het Rijk bevoegd gezag is, te nemen.
De besluiten waarop de coördinatieregeling van toepassing is, zijn opgesomd in
besluitpunt 6A van het vaststellingsbesluit. In besluitpunt 6B hebben Provinciale Staten
besloten dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn om namens Provinciale Staten deze lijst te
wijzigen. Bij GS besluit van16 juni 2015, nr. 627538-627363, is de Natuurbeschermingswet
1998 reeds toegevoegd aan de lijst met te coördineren besluiten. Ook bij besluit van 24
november 2015, nr. 627358-703308, hebben GS een aantal wijzigingen van de lijst
vastgesteld.
Bij het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan is een aantal wetten, waaronder de
Scheepsvaartwet, benoemd waarvan de bijbehorende procedures
(vergunningen/ontheffingen) gecoördineerd worden verleend om zowel het proces soepel
te laten verlopen, en voor relevante belanghebbenden een goed inzicht en overzicht in de
relevante procedures te hebben en in te spreken waar zij dat nodig achten. Daarbij is ook
opgenomen dat ontheffingen en vergunningen op basis van afgeleide wetgeving op
dezelfde wijze moet worden verleend.
Bij de verleningen van ontheffingen van de scheepvaartverkeerswet geeft het volgen van
de gecoördineerde procedure veel administratieve lasten, zonder dat daarbij wordt
bijgedragen aan de bovengenoemde doelstelling van de coördinatie-procedure. Het
Centraal Nautisch Beheer neemt dergelijke besluiten in mandaat van Rijkswaterstaat en de
besluiten worden door Centraal Nautisch Beheer ambtshalve bekend gemaakt aan de
betrokken partijen/gebruiker
Met het besluit van 13 december 2016, nr 886712-886719 wordt de
Scheepvaartverkeerswet geschrapt uit de lijst met te coördineren wetgeving met
vergunningen, ontheffingen en toestemmingen. Na inwerkingtreding van dit besluit,
worden vergunningen, ontheffingen en toestemmingen op grond van de
Scheepvaartverkeerswet dus niet meer gecoördineerd
De coördinatieregeling op grond van artikel 3.33, lid 1, onder a en b en artikel 3.33, lid 3,
Wro is, na het schrappen van de Scheepsvaartverkeerswet uit de lijst, van toepassing op
vergunningen, ontheffingen en toestemmingen op grond van:
•

•
•
•
•
•
•
2

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (NB: voor zover betrekking hebbend op
vergunningen, ontheffingen of toestemmingen die zijn vereist ingevolge artikel 2.2,
lid 2, van de Wabo in samenhang met de Algemene plaatselijke verordening van de
gemeente Velsen: uitsluitend de in deze opsomming genoemde artikelen uit de
Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen 2009 (6e wijziging));
Woningwet;
Waterwet;
Wet milieubeheer;
Monumentenwet;
Wet bodembescherming;
Ontgrondingenwet;

2016

•
•
•
•
•
•
•

Flora- en Faunawet (NB: uitsluitend indien de aanvraag dateert van na het besluit
van GS tot toevoeging van de Flora- en faunawet aan de coördinatieregeling);
Natuurbeschermingswet 1998;
Wet natuurbescherming;
Telecommunicatiewet;
Provinciale milieuverordening;
Artikelen 2:5, 2:6, 2:7, 4:4, 4:5 en 4:8 en afdeling 3 van Hoofdstuk 4 van de
Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen 2009 (6e wijziging);
Op bovengenoemde wetten gebaseerde lagere wet- en regelgeving, waaronder het
Bouwbesluit 2012 en het Activiteitenbesluit.

Alle voor het project Zeetoegang IJmond benodigde uitvoeringsbesluiten bij of krachtens
de hiervoor opgesomde wet- en regelgeving worden door Gedeputeerde Staten
gecoördineerd en, met uitzondering van die waarvoor het Rijk bevoegd gezag is, door
Gedeputeerde Staten genomen.

Uitgegeven op 20 december 2016
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.
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