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Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een schaapskooi op de hoek
Zeeweg/ Eeuwige Laan in Bergen
Aan de raad,
Beslispunt:

1.

-

Het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’

Waar gaat dit voorstel over?
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd door duinbeheerder PWN Waterleidingen NH
voor het oprichten van een schaapskooi in het duingebied aan de kruising Zeeweg/
Eeuwige Laan (150 schapen/ 433 m2/ 7,5 meter hoog). In de schaapskooi wordt tevens
een educatiecentrum gehuisvest. Het bestaande educatiecentrum aan de Uilenvangerweg
zal dan worden gesloopt. Het van nature open duin verruigt en groeit door allerlei oorzaken
dicht, bijvoorbeeld door de teruggelopen konijnenstand. Een grazende schaapkudde is een
goed middel om het gewenste open duinlandschap te verkrijgen en te behouden.
Ons college heeft besloten om medewerking te verlenen en de procedure hiervoor op te
starten. Inmiddels heeft het ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Tevens heeft
de provincie haar goedkeuring verleend. De aanvraag wordt thans aan uw raad voorgelegd
voor het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’. Indien uw raad deze
verklaring afgeeft, dan kan de omgevingsvergunning door ons college worden verleend.

2.

Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Het college zal de aangevraagde omgevingsvergunning dan verlenen.

3.

Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
Het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ is een raadsbevoegdheid.

4.

Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

a.

Burgerparticipatie

nvt

b.

Externe communicatie

nvt

1

c.

Extern overleg gevoerd met
MRA

5.

Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Geen.

6.

PWN (aanvrager), Provincie,

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Na het afgeven van de ‘verklaring van geen bedenkingen’ wordt de omgevingsvergunning
door het college zsm verleend, waarna het wordt gepubliceerd. Na de publicatietermijn treedt
de omgevingsvergunning in werking.

7.

Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
nvt

8.

Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Een verklaring van geen bedenkingen van uw raad is wettelijk vereist.

Bijlagen:
- Raadsbesluit
- Ruimtelijke onderbouwing aanvraag omgevingsvergunning schaapskooi
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