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Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouder(s) : H. Snabilie 
Zaaknummer :  
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Raadsvoorstel
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Omloop 22 in Schoorl 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − Het het bestemmingsplan Omloop 22 in Schoorl 

(NL.IMRO.0373.BPG04010Omloop22-C001) vast te stellen.  
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Aanleiding 
 
Ter plaatse van het perceel hoek Bickerslaan 22/Omloop 22 in Schoorl is in het 
bestemmingsplan Schoorl, kernen en buurtschappen een bouwvlak opgenomen waar een 
woning gebouwd mag worden.  
 

 
Kopie bp Schoorl, kernen en buurtschappen 
 
Het is de bedoeling van de aanvrager dat het bestaande bouwwerk wordt gesloopt en dat er 
een nieuwe woning wordt gebouwd. 
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Voorstel vergrote en verschoven bouwvlak  

 
Impressie van de nieuwe woning op het vergrote bouwvlak. 
 
De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, omdat de woning wordt gebouwd buiten 
het bouwvlak.  
 
De gemeente is bereid medewerking te verlenen aan het verplaatsen van het bouwvlak in de 
richting van de Omloop en vergroting van het bouwvlak. Medewerking verlenen aan de 
vergroting van het bouwvlak is mogelijk, omdat de maximaal toegestane hoogte wordt 
verlaagd van 10 meter naar 8 meter. Hierdoor blijft het maximaal te bouwen aantal kubieke 
meters nagenoeg hetzelfde. 
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Door de nieuwe woning grotendeels op de plek van het voormalige bouwwerk te situeren, 
wordt het bestaande groen gehandhaafd. De natuur blijft op deze manier zichtbaar en 
beleefbaar. De aanwezige landschappelijke kwaliteiten als openheid, doorzichten, duisternis 
en stilte blijven behouden.  
 
Op de oorspronkelijke percelen Bickerslaan 20 en Bickerslaan 22 (wordt Omloop 22) is 
sprake van een duidelijke bebouwingshiërarchie: een landhuis (Bickerslaan 20) en het 
voormalige bijgebouw (bestemd als woning Bickerslaan 22). De aanwezige landschappelijke 
en cultuurhistorische kwaliteit blijft behouden door de nieuwe woning op dezelfde manier te 
situeren als de bestaande bebouwing. De woning komt dieper de besloten tuin in, maar is in 
maximale hoogte beperkt, zodat de hiërarchie behouden blijft. Het landschap blijft zo 
leesbaar en de ontwikkelingsgeschiedenis blijft behouden.  
 
Wijzigen bestemmingsplan  
Het geldende bestemmingsplan is het bestemmingsplan ‘Schoorl, kernen en buurtschappen’. 
De planlocatie heeft hierin de bestemming ‘Wonen-2 (a). Daarnaast geldt de bestemming 
‘Tuin’. Er is een bouwvlak waarbinnen gebouwd mag worden met een goothoogte van 
4 meter en een nokhoogte van 10 meter.  
 
Het bestemmingsplan voorziet in een bouwvlak met een goothoogte van 4 meter en een 
nokhoogte van 8 meter. Hierdoor blijft de hiërarchie tussen het voormalige hoofdgebouw en 
het bijgebouw gehandhaafd. De maximaal mogelijke inhoud blijft door verlaging van de 
maximaal toegestane hoogte nagenoeg hetzelfde.  
 
Procedure 
Omdat de inhoud van de nieuw te bouwen woning nagenoeg gelijk blijft aan de in het 
bestemmingsplan ‘Schoorl, kernen en buurtschappen’ geboden mogelijkheden en er 
kwalitatieve verbetering plaatsvindt, wordt voorgesteld om de inspraakprocedure over te 
slaan (terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan) en direct te starten met de wettelijke 
procedure (terinzagelegging van het  ontwerp-bestemmingsplan). In het kader van 
vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening is het 
voorontwerpplan voorbesproken met de overlegpartners (Provincie, RUD en HHNK). De 
reacties waren daarbij voornamelijk positief met een paar kleine aanpassingen. Deze 
aanpassingen zijn verwerkt in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan.  
 
De aanvrager heeft op eigen initiatief zijn plan besproken met de buren. Deze hebben het 
plan positief ontvangen. De overige in de nabijheid van het perceel Omloop 22 gelegen 
percelen heeft de initiatiefnemer een folder in de brievenbus gedaan met de uitleg van het 
plan. Wanneer er vragen zouden optreden, zijn de initiatiefnemers graag bereid hun plan aan 
deze mensen te presenteren. De mail van de initiatiefnemers met de uiteenzetting van hun 
participatie met de buurt is als bijlage 2 opgenomen. 
 
Procedure tot nu toe 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 16 juni 2016 voor een periode van zes weken 
voor het indienen van zienswijzen ter inzage gelegen. Een ieder kon binnen deze termijn 
schriftelijk zijn of haar reactie indienen tegen het plan. Daarnaast is het plan opgestuurd aan 
diverse organisaties en belangenorganisaties in het kader van het verplichte artikel 3.1.1. 
Bro overleg.  
 
Er zijn er geen zienswijzen ingediend en de overlegpartners hebben geen opmerkingen 
gemaakt over het ontwerp bestemmingsplan.  
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Inhoud van het bestemmingsplan 
Het plan bestaat uit drie onderdelen, de toelichting, de planregels en de verbeelding 
(voorheen plankaart). In de toelichting staan de beschrijving van het plangebied en de 
afwegingen die zijn gemaakt. Op de verbeelding staan de bestemmingen aangegeven die 
aan percelen zijn toegewezen. De regels voor bouwen en gebruik van deze bestemmingen 
zijn terug te vinden in de planregels.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Een vastgesteld bestemmingsplan. 
 
Een actueel en modern bestemmingsplan biedt rechtszekerheid voor de burger. Het 
bestemmingsplan is de juridische weergave van vastgesteld beleid van zowel gemeente als 
hogere overheden. Alle belangen zijn afgewogen; het bestemmingsplan is dus een facet 
beleidsplan waaraan rechtstreeks rechten en plichten kunnen worden ontleend. Een 
bestemmingsplan is namelijk het enige ruimtelijk plan dat juridisch bindend is. Burgers en 
bedrijven kunnen (derhalve) omgevingsvergunningen verkrijgen op basis van het 
bestemmingsplan. 
 
Het bestemmingsplan verkrijgt rechtskracht (‘treedt in werking’) met ingang van de dag na de 
dag waarop de beroepstermijn afloopt. Deze bedraagt zes weken en vangt aan de dag na 
bekendmaking van vaststelling van het bestemmingsplan zoals neergelegd in artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening. Bekendmaking van het vaststellingsbesluit dient te gebeuren binnen  
2 weken nadat het besluit door de raad is genomen. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: het is de bevoegdheid van de raad om een bestemmingsplan vast 

te stellen.  
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Initiatiefnemer en omgeving. Gezien het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend en het 
plan leidt tot een ruimtelijke verbetering, wordt uw raad geadviseerd het plan vast te stellen. 
 
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: het vaststellen van een bestemmingsplan 

een bevoegdheid is van de raad van de gemeente Bergen. 
 
 
Burgerparticipatie: ja 
De initiatiefnemer heeft het plan dat zij hebben besproken met directe buren en bij de andere 
buurtbewoners de mededeling gedaan wanneer zij behoefte hadden aan een verdere 
informatie zij deze graag zouden verschaffen. 
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Externe communicatie: ja, het ontwerp bestemmingsplan is op de gebruikelijke wijze 
bekend gemaakt. 
 
Extern overleg gevoerd met: de initiatiefnemer en diens architect. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er zijn geen andere mogelijkheden. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Direct na het raadsbesluit wordt het vastgestelde plan ter visie gelegd. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Geen. De plankosten zijn voor initiatiefnemer. Eventuele planschade is verzekerd middels 
een planschadeovereenkomst. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Nvt. 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): nvt. 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Zie hiervoor. 
 
Bijlagen:  
vast te stellen bestemmingsplan. 
 
 
 
 
Bergen, 23 augustus 2016 
 
 
 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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