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Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Diep
B19.0209

Onderwerp

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Besluit
het convenant Green Deal Zero Emission Stadslogistiek aan te gaan.
Publiekssamenvatting
Veel gemeenten in de MRA willen, net als het Rijk, in 2030 49% minder
broeikasgassen uitstoten dan in 1990 om klimaatverandering tegen te
gaan. Het verduurzamen van de stedelijke logistiek in gemeenten is één
van de manieren om dit te doen. In 2014 is hiervoor de Green Deal Zero
Emission Stadslogistiek (ZES) gestart. Het doel hiervan is de uitstoot van
schadelijke stoffen en geluid van bestel- en vrachtauto’s zoveel mogelijk te
verminderen. Inmiddels hebben, naast het rijk en diverse branche- en belangenorganisaties, een groot aantal gemeenten de Green Deal ZES ondertekend. In de MRA geldt dit tot nu toe alleen voor de gemeenten Amsterdam en Haarlem.
De Amsterdam Economic Board heeft het initiatief genomen om een regionale impuls te geven aan de (landelijke) Green Deal ZES. Het doel is om
op 17 juni 2019, tijdens het jaarlijkse MRA-evenement State
of the Region, zo veel mogelijk publieke en private partijen de Green Deal
ZES te laten ondertekenen en zo gezamenlijk te streven naar verdere verduurzaming van stedelijke logistiek. Het college heeft besloten om ook gehoor te geven aan deze oproep.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Dinj
B19.0125

Onderwerp

Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning voor een
wijziging van een schuur in een aula voor uitvaartdiensten en de
legalisatie van een pad op het perceel Kweekerslaan 21 te
Santpoort-Noord

Besluit
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1. de raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te wijken van het bestemmingsplan De Biezen;
2. onder voorwaarde dat de raad de verklaring van geen bedenkingen afgeeft, een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
a. strijdig planologisch gebruik
b. werk of werkzaamheden uitvoeren (aanleg pad)
c. het wijzigen van een monument (aanleg pad).
Publiekssamenvatting
Gemeente Velsen wil op de gemeentelijke begraafplaats De Biezen te
Santpoort-Noord het gebruik van de bestaande schuur wijzigen in een aula
voor uitvaartdiensten en wil een aangelegd pad legaliseren. Daartoe is een
aanvraag omgevingsvergunning ingediend.
Deze gebruikswijziging is strijdig met het bestemmingsplan De Biezen. De
omgevingsvergunning kan alleen worden verleend door af te wijken van
het bestemmingsplan (uitgebreide Wabo-procedure). Deze procedure
houdt in dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven voordat het college de omgevingsvergunning verleent.
Er zijn geen ruimtelijke bezwaren tegen de gebruikswijziging. Vanwege het
zwaarwegend maatschappelijke belang van de aanwezigheid van een aula
voor uitvaartdiensten is het college voornemens voor de omgevingsvergunning af te wijken van de parkeernorm. De verwachting is dat de aula
niet leidt tot een intensiever gebruik van de begraafplaats (maximaal 20
uitvaarten per jaar). Het aanleggen van extra parkeerplaatsen gaat daarnaast onnodig ten koste van (openbare) groenvoorzieningen. Het plan
heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college
stelt de raad daarom voor de verklaring van geen bedenkingen af te geven
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