
 

Raadsvergadering : 29 september 2016 
Naam opsteller : Peter Staal 
Informatie op te vragen bij : Peter Staal 
Portefeuillehouder(s) : Hugo Snabilie 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD160070 
Raadsvoorstel
Onderwerp: vaststellen “Partiële herziening Buitengebied Herenweg 288b- Egmond a/d 
Hoef” 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − Het bestemmingsplan "Partiële herziening Buitengebied Herenweg 288b- 

Egmond a/d Hoef" (bijlage I) vast te stellen op basis van artikel 3.1 en 
artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Het voorstel gaat over de vaststelling van het bestemmingsplan “Partiële herziening 
Buitengebied Herenweg 288b- Egmond a/d Hoef”.  
 
Aanleiding 
Naar aanleiding van een eerder positief besluit op een principeverzoek heeft de aanvrager 
een verzoek tot wijzigen van de bestemmingsplankaart ingediend voor het verplaatsen van 
een bestaand bouwvlak binnen de bestemming “Wonen” aan de Herenweg 288b Egmond 
aan den Hoef. Ondanks dat het perceel voorzien is van een woonbestemming met bouwvlak 
is er nog geen woning gerealiseerd. 
De nieuwe eigenaar van het perceel heeft het voornemen de toekomstige woning (mede uit 
oogpunt van duurzaamheid) op het zuiden te oriënteren. Door situering van het huidige 
bouwvlak, waarbij de tuinzijde aan de noordoostzijde is gesitueerd, is het echter niet goed 
mogelijk de te bouwen woning op het zuiden te oriënteren. Een ander argument is dat door 
de verschuiving de afstand wordt vergroot tot de ten zuiden van het plangebied gelegen 
recreatiewoningen. Dit geeft voor zowel de permanente woning als voor de recreatieve 
woningen meer privacy. Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening. Er zijn geen 
belangen van omwonenden, agrarisch, natuur en overige zaken in het geding. 
 
Wijzigen bestemmingsplan  
Het geldende bestemmingsplan is het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Zuid”. De 
planlocatie heeft hierin de bestemming ‘wonen’ en de dubbelbestemming “Waarde 
archeologie 3”. De wijziging voorziet in een verplaatsing van het bouwvlak met 15 meter in 
noordelijke richting, de oppervlakte (225m2) van het bouwvlak wijzigt 
daarbij niet. De bouw- en gebruiksvoorschriften van het perceel Herenweg 288b met de 
bestemming “Wonen” en “Waarde archeologie 3” van het geldende bestemmingsplan 
“Buitengebied Zuid” blijven ongewijzigd. 
 
 Procedure tot zover 
De kennisgeving van het ontwerp bestemmingsplan is gepubliceerd op 25 mei 2016 en heeft 
met ingang van 26 mei 2016 tot en met 6 juli 2016 ter inzage gelegen. Gedurende deze 
periode kon een ieder zienswijzen indienen. Naar aanleiding hiervan is op 23 juni 2016 een 
zienswijzen ingediend door: De familie Warmerdam, Herenweg 292, 1934PW in Egmond 
aan den Hoef. 
De zienswijzen zijn samengevat en voorzien van onze reactie in de bijgevoegde “Nota van 
zienswijzen”. De zienswijzen leiden er niet toe dat een ander standpunt ten aanzien van het 
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vaststellen van het bestemmingsplan moet worden ingenomen. Er zijn dan ook geen 
zwaarwegende belangen die het vaststellen van het bestemmingsplan in de weg staan.   
Bijgevoegde “Nota van zienswijzen” maakt onderdeel uit van de voorbereiding ten behoeve 
van de besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingplan “Partiële herziening 
Buitengebied Herenweg 288b- Egmond a/d Hoef”.  

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Een vastgesteld bestemmingsplan.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Het vaststellen van een bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid. 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Naast de gemeente: buren van het perceel Herenweg 288b-Egmond a/d Hoef, 
Hoogheemraadschap, provincie Noord Holland, RUD en de huidige eigenaren van het 
perceel. 
 
Regionale samenwerking  

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: particulier initiatief op eigen perceel. 

 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie:  
Publiceren in de Gemeentekrant en Staatscourant en digitale gemeentekrant. Daarnaast het 
vastgestelde bestemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied Herenweg 288b- Egmond 
a/d Hoef” analoog en digitaal beschikbaar stellen. 
 
Extern overleg gevoerd met: Provincie, RUD, Hoogheemraadschap 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De raad kan het bestemmingsplan (op onderdelen) gewijzigd vaststellen. Het risico hiervan 
is dat grote wijzigingen kunnen leiden tot mogelijke beroepsschriften e/o schadeclaims. 
Belanghebbenden worden geconfronteerd met een rechtstreeks bindend besluit dat anders 
is dan het ontwerp (de procedure zou formeel overnieuw gevoerd moeten worden). Echter, 
gezien het een postzegelbestemmingsplan betreft, wordt verwacht dat bovengenoemde in 
mindere mate voor zal komen.  

 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Na het vaststellingsbesluit van de raad wordt het besluit gepubliceerd in de Gemeentekrant 
en Staatscourant en digitale gemeentekrant binnen 2 weken nadat het besluit is genomen. 
De kennisgeving van het besluit wordt tevens verstuurd aan de overlegpartners (art. 3.1.1. 
Bro). De dag na publicatie vangt de beroepstermijn van 6 weken aan. De dag na afloop van 
de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Indien geen beroepschrift wordt 
ingediend, is het bestemmingsplan dan ook meteen onherroepelijk. Indien wel beroepschrift 
wordt ingediend tegen (onderdelen van) het bestemmingsplan, zal op de onderdelen 
waartegen het beroepschrift is gericht eerst uitspraak moeten worden gedaan door de Raad 
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van State. Uw raad wordt geïnformeerd over de uitkomst van de eventuele 
beroepsprocedure. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Alle kosten zijn voor rekening van aanvrager. Voor de gemeente zijn geen kosten met dit 
plan gemoeid. Ook de eventuele planschade is voor rekening van aanvrager. Een en ander 
wordt contractueel vastgelegd vóór dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Nee  
 
Risico’s 

 open-einde regelingen:n.v.t. 
 garantieverplichtingen: n.v.t. 
 risico’s gemeentelijke eigendommen:n.v.t. 
 overige risico’s:n.v.t. 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Zie voorgaande.  
 
 
Bijlagen:  
 

- Bestemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied Herenweg 288b- Egmond a/d 
Hoef”; 

- Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied 
Herenweg 288b- Egmond a/d Hoef”; 

- Zienswijze, familie Warmerdam, Herenweg 292, 1934PW in Egmond aan den Hoef; 
- Nota van zienswijzen. 

 
 
Bergen, 19 juli 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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