Bijlage 2
Verklaring van geen bedenkingen
(vvgb) van Provinciale Staten van
Noord-Brabant
Onderwerp
Op 17 oktober 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend
voor de realisatie van een verhoogde fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart nabij
knooppunt Berlicum. Deze wijziging is in strijd met het vigerende Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) ‘N279 ’s-Hertogenbosch-Veghel’. Om die reden is een
gefaseerde aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel
strijdig gebruik ingediend (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht). Tevens is in de tweede fase voor het
bouwwerk een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen
aangevraagd.
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Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant zijn bevoegd te
beslissen op de aanvraag aangezien het project bestaat uit activiteiten waarbij
ten behoeve van de verwezenlijking van het project met een provinciaal
ruimtelijk belang van het bestemmingsplan wordt afgeweken (artikel 3.1 onder
b Besluit omgevingsrecht).
Op grond van artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wijst het
Besluit omgevingsrecht of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan
waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat
een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen
geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel
6.5 lid 1 en 4, Besluit omgevingsrecht, wordt de omgevingsvergunning niet
verleend dan nadat provinciale staten heeft verklaard dat daartegen geen
bedenkingen zijn.
Aanvraag
Het verlenen van een omgevingsvergunning om het beoogde project mogelijk
te maken is alleen mogelijk indien de activiteit niet in strijd is met een goede
ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke
onderbouwing bevat (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene
bepalingen Omgevingsrecht).
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Ontvankelijkheid
Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een verklaring van
geen bedenkingen (vvgb) is vereist, is beoordeeld of de aanvraag volledig is
en voldoende gegevens bevat. De aanvraag bevat voldoende informatie voor
een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een omgevingsvergunning
is vereist.
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Overwegingen
Voor het verbreden van de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel is op 21
juni 2013 door provinciale staten een provinciaal inpassingsplan vastgesteld
(PIP ‘N279 ’s-Hertogenbosch-Veghel). In dit inpassingsplan is de fietsbrug reeds
meegenomen. De maximale bouwhoogte die in het plan is opgenomen is 14
meter boven NAP. Voor een goede constructie van de fietsbrug is een hoogte
van 17,86 meter noodzakelijk. Om die reden is er sprake van strijdigheid met
het inpassingsplan.
Omdat in de fase van het vaststellen van het inpassingsplan reeds rekening is
gehouden met de realisatie van de fietsbrug en alleen de hoogte van de
fietsbrug veranderd, is er nog steeds sprake is van een goede ruimtelijke
ordening. Deze wijziging heeft geen invloed op de verschillende ruimtelijke
aspecten. Het project is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening en de
weigeringsgrond als genoemd in artikel 2.27 lid 3 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5 lid 2 van het Besluit
omgevingsrecht is daarom niet van toepassing.
Conclusie
Uit de beoordeling blijkt dat er ondanks de wijzigingen nog steeds sprake is
van een goede ruimtelijke ordening. De verklaring van bedenkingen kan op
grond van artikel 6.5.2 van het Besluit Omgevingsrecht) slechts worden
geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Nu deze
weigeringsgrond zich niet voordoet hebben wij geen bedenkingen tegen de
realisatie van de verhoogde fietsbrug.
Besluit
Gelet op de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het
Besluit Omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening, verklaren wij:
I.
II.
III.

geen bedenkingen te hebben tegen de door Combinatie De Vaart
aangevraagde realisatie van de verhoogde fietsbrug;
dat deze vvgb onderdeel uitmaakt van het besluit op de aanvraag
omgevingsvergunning;
dat deze vvgb tevens onderdeel uitmaakt van het definitieve besluit
indien er geen zienswijzen binnen komen die specifiek betrekking
hebben op de vvgb.
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Beroepsclausule
Tegen deze vvgb als zodanig staan geen rechtsmiddelen open.
Belanghebbenden kunnen, indien belanghebbenden zienswijzen hebben
ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, wel beroep instellen tegen
de omgevingsvergunning waarvoor deze vvgb is afgegeven. In deze
procedure kunnen belanghebbenden tevens beroepsgronden naar voren
brengen die gericht zijn tegen de vvgb. Wij verwijzen belanghebbenden naar
de beroepsclausule bij de omgevingsvergunning.
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’s-Hertogenbosch,
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. drs. C.J.M. Dortmans
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