
 

Raadsvergadering : 29 september 2016 
Naam opsteller : Sjoerd Bek 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouder(s) : Hugo Snabilie 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD160073 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Bestemmingslegging Oude Heereweg 3 Zb-Oude Heereweg 3 Ze in Schoorl. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − In te stemmen om de percelen Oude Heereweg 3 Zb, Oude Heereweg 3 

Zc, Oude Heereweg 3 Zd en Oude Heereweg 3 Ze in Schoorl te 
bestemmen tot Natuur met voor iedere eigenaar/eigenaren 
persoonsgebonden overgangsrecht voor recreatief gebruik en dit te laten 
vertalen in een ontwerp bestemmingsplan. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Inleiding 
In het bestemmingsplan Duingebied waren de vier recreatiewoningen op de percelen Oude 
Heereweg 3 Zb, Oude Heereweg 3 Zc, Oude Heereweg 3 Zd en Oude Heereweg 3 Ze in 
Schoorl bestemd als ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie'. 
Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna de 
Afdeling) van 16 maart 2016 is dit onderdeel van het bestemmingsplan vernietigd. De 
aanleiding voor deze vernietiging was het oordeel dat de toegekende bestemming in strijd 
was met het bepaalde in artikel 14 van de Provinciale Verordening Ruimte (hierna de PRV). 
De Afdeling oordeelde dat de vier recreatiewoningen niet als bestaande bebouwing konden 
worden aangemerkt, omdat daarvoor geen bouwvergunning was verleend en onder het 
bestemmingsplan 'Duingebied 1972' ter plaatse geen bebouwing was toegestaan. Nu naar 
het oordeel van de Afdeling de recreatiewoningen als verstedelijking moeten worden 
aangemerkt, is sprake van strijd met het verbod van nieuwe verstedelijking of uitbreiding van 
de bestaande verstedelijking in het landelijk gebied. 
 
Door de vernietiging van de plandelen moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan 
opstellen. Er is een nieuwe belangenafweging gemaakt met inachtneming van de uitspraak 
van de Raad van State. 
 
Voor de vier recreatiewoningen geldt dat het gebruik is gelegaliseerd (maar nu in een nieuw 
plan ook kan worden wegbestemd en onder het overgangsrecht kan worden gebracht) en 
het bouwen onder het overgangsrecht valt. Voor het bouwen geldt dat dit illegaal is geweest 
en dit door het overgangsrecht niet wordt gerepareerd, maar slechts door middel van een 
nieuwe bouwvergunning kan worden gerepareerd. Het bestemmingsplan uit 1972 biedt daar 
echter geen ruimte voor. Tegen het bouwen kan daarom nog steeds handhavend worden 
opgetreden. 
 
Voor zover het bouwen onder het overgangsrecht valt, houdt het overgangsrecht slechts in 
dat het bestaande zonder verdere uitbreiding mag worden behouden en waar nodig 
vernieuwd. 
 
Uit het enkele feit dat de recreatiewoningen er al meer dan 50 jaar staan en onder het 
overgangsrecht staan, kan niet het vertrouwen worden ontleend dat de situatie in een 
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volgend bestemmingsplan positief zal worden bestemd of dat niet meer handhavend zal 
worden opgetreden. Ook mag de situatie niet opnieuw onder het overgangsrecht gebracht 
worden als niet op een of andere wijze voorzienbaar is dat de situatie binnen de planperiode 
van het nieuwe bestemmingsplan zal worden beëindigd. Bij de vaststelling van een nieuw 
regime en bij de besluitvorming omtrent eventuele handhaving zal de lange duur van deze 
overgangsrechtelijke situatie zonder handhavend ingrijpen een rol spelen in de beoordeling 
en belangenafweging.  
 
In de voorbereiding op het opstellen van een nieuw bestemmingsplan zijn de volgende 
scenario’s onderzocht door advocatenbureau Houthoff Buruma.  
 

1. De recreatiewoningen positief bestemmen (dit kan alleen als aan de afwijkingsregels 
van artikel 14 en 15 van de PRV wordt voldaan); 

 Onderzocht is of kan worden aangetoond dat er sprake is van nut en noodzaak. 
Hiervoor moet aan de voorwaarden van artikel 14 en 15 van de PRV worden voldaan. 

 
2. Uitsterfregeling; 
 Een uitsterfregeling is een soort van overgangsrecht dat niet gekoppeld is aan een 

bepaald persoon. Het bepaalt dat een gebruik dat in strijd is met het 
bestemmingsplan mag worden voortgezet en dat dit gebruik ook overdraagbaar is. 
Een rechtsopvolger mag het gebruik voortzetten. 
 

3. Persoonsgebonden overgangsrecht; 
 Persoonsgebonden overgangsrecht is erop gericht dat een bepaalde persoon, of 

personen een bepaald gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan (in dit geval 
het gebruik als recreatiewoning) mag voortzetten. Als deze persoon of personen dat 
gebruik staken, mag het gebruik niet meer worden voortgezet. Dit wordt vastgelegd in 
het bestemmingsplan. Nadat het gebruik is gestaakt, moet het bouwwerk gesloopt 
worden.    
 

4. De recreatiewoningen niet positief bestemmen; 
 De bestemming van de betrokken percelen blijft natuur zoals in het bestemmingsplan 

uit 1972. In dit geval moet een handhavingstraject gestart worden, omdat de 
recreatiewoningen in strijd met het bestemmingsplan zijn gebouwd en worden 
gebruikt.  

 
Ad scenario 1 positief bestemmen. 
Om de recreatiewoningen positief te bestemmen zal aan de voorwaarden van de PRV 
voldaan moeten worden. Omdat de feitelijke situatie daarbij geen rol speelt en nut en 
noodzaak zullen moeten worden aangetoond, is het bijna uitgesloten dat aan deze 
voorwaarden kan worden voldaan. Daarbij komt nog dat dit niet in lijn is met het huidige 
beleid van de gemeente om geen extra recreatiewoningen toe te staan. 
 
Ad scenario 2 uitsterfregeling. 
Bij een uitsterfregeling wordt als aanvulling op de regels van een bepaalde bestemming 
(bijvoorbeeld bestemming Natuur) voor een bepaald perceel de regel opgenomen dat een 
specifiek van de bestemming afwijkend gebruik (bijvoorbeeld het gebruik als 
recreatiewoning) is toegestaan zolang dat gebruik wordt voortgezet. Deze regeling wordt ook 
wel gezien als “een vorm van positief bestemmen” en houdt concreet in dat een bepaald 
(strijdig) gebruik wordt toegestaan. Na beëindiging daarvan mag het echter niet worden 
hervat en zal de gemeente handhavend moeten optreden. Aan het bestaande gebruik 
worden geen beperkingen gesteld, maar als het gebruik is beëindigd doordat het is omgezet 
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in een ander met het plan verenigbaar gebruik, mag het niet opnieuw een aanvang nemen. 
Op grond van de uitsterfregeling krijgt een perceel dus als het ware twee bestemmingen, 
namelijk de door de planwetgever gewenste bestemming en een bestemming conform het 
bestaande (il)legale gebruik. 
 
De uitsterfregeling is zaakgebonden en niet persoonsgebonden. Dit betekent dat deze vorm 
van overgangsrecht mee overgaat op rechtsopvolgers. 
 
Ad scenario 3 persoongebonden overgangsrecht. 
Het persoonsgebonden overgangsrecht is een bijzondere vorm van overgangsrecht voor 
natuurlijke personen. Dit soort overgangsrecht is verbonden aan een persoon of personen en 
aan een soort functie (in dit geval het gebruik als recreatiewoning). Het persoonsgebonden 
overgangsrecht houdt kort gezegd in dat degene die op de peildatum ergens illegaal gebruik 
van maakt, dit gebruik mag voortzetten, maar zijn/haar rechtsopvolgers niet. De 
recreatiewoningen mogen dus niet verkocht worden.  
Een verschil tussen het gewone overgangsrecht en persoonsgebonden overgangsrecht is 
dat persoonsgebonden overgangsrecht binnen een afzienbare periode zal eindigen. 
Bijvoorbeeld in het geval waarbij de gebruiker van een recreatiewoning aan wie het 
persoonsgebonden overgangsrecht is verbonden, het gebruik als recreatiewoning staakt, dit 
gebruik niet kan worden hervat. Daarnaast eindigt het persoonsgebonden overgangsrecht in 
het geval dat de bewoner komt te overlijden. 
 
Ad scenario 4 De recreatiewoningen niet positief bestemmen. 
De recreatiewoningen niet positief bestemmen (en dus enkel de bestemming Natuur op de 
gronden leggen), houdt in dat de gemeente handhavend moet optreden tegen de illegale 
situatie (er zijn nooit bouwvergunningen verleend voor de vier recreatiewoningen). Dit kan 
door een last onder dwangsom op te leggen of bestuursdwang toe te passen.  
Het uiteindelijke doel van dit scenario is realisatie van de aan de gronden toegekende  
bestemming (Natuur). Probleem is echter dat een bestemmingsplan een eigenaar geen 
verplichting kan opleggen om de aan de gronden toegekende bestemming te realiseren. Het 
handhavend optreden zal mogelijk inhouden dat de gemeente ook zelf de betreffende 
percelen moet verwerven, in het uiterste geval middels onteigening van de vier percelen 
waarop de recreatiewoningen gelegen zijn. Dit kan een (zeer) kostbare aangelegenheid 
worden. 
  
Conclusie en advies  
Het persoonsgebonden overgangsrecht is in dit geval de meest voor de hand liggende 
oplossing. Bij het kiezen van deze richting is het de verwachting dat deze stand zal houden 
en het best recht doet aan alle belangen.  
Het persoonsgebonden overgangsrecht heeft de voorkeur, omdat het meer (en eerder) 
zekerheid biedt voor derde-belanghebbenden (in dit geval de eigenaar van Oude Heereweg 
3 en Oude Heereweg 3 Za), omdat met deze vorm van overgangsrecht binnen afzienbare tijd 
een einde komt aan het gebruik van de vier recreatiewoningen. Dit overgangsrecht gaat 
immers niet mee over op rechtsopvolgers. Mede daarom valt een uitsterfregeling af, omdat 
daarbij te lang onduidelijk is binnen welke termijn een einde zal komen aan de situatie. 
Daarnaast kan de uitsterfregeling ertoe leiden dat er tot in de eeuwigheid geen einde komt 
aan de situatie. Bovendien moet de gemeente in dat geval veel controles uitvoeren om te 
zien of sprake is van het staken van het gebruik gedurende een bepaalde periode die is 
opgenomen in het bestemmingsplan.  
 
Het positief bestemmen en legaliseren van het gebruik lijkt geen goede optie, omdat 
betwijfeld wordt of daarvan de noodzaak (tot verstedelijking) kan worden aangetoond.  
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Tot slot heeft het niet positief bestemmen en daarmee handhavend optreden met daarbij in 
het uiterste geval het overgaan tot onteigening gezien de voorgeschiedenis en alle belangen 
niet de voorkeur. Bij de besluitvorming omtrent eventuele handhaving zal de lange duur van 
de overgangsrechtelijke situatie zonder handhavend ingrijpen zeker een rol spelen in de 
beoordeling en belangenafweging.  
Hiernaast is ook duidelijk dat handhavend optreden een (zeer) kostbare aangelegenheid zal 
zijn, zeker indien actief tot verwijdering van de bouwwerken of, nog een stap verder, tot 
verwerving van de percelen moet worden overgegaan. De kosten betreffen dan niet alleen 
de feitelijke handelingen zelf, maar ook de daarbij behorende procedures. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Wanneer de raad besluit dat zij het met het college eens is dat persoonsgebonden 
overgangsrecht de voorkeur geniet boven de andere scenario’s, zal deze keuze worden 
vertaald in een ontwerp bestemmingsplan.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan is een   
collegebevoegdheid. 

 raadsbevoegdheid: het vaststellen van een bestemmingsplan is een  
raadsbevoegdheid. 

 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.: het college vraagt de raad in stemmen met het voorstel van het college 

om de percelen Oude Heereweg 3 Zb-Oude Heereweg 3 Ze in Schoorl te bestemmen als 
Natuur met voor iedere eigenaar/eigenaren persoonsgebonden overgangsrecht voor 
recreatief gebruik en dit te laten vertalen in een ontwerp bestemmingsplan. 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Intern  

 juridische gevolgen: we moeten een nieuw bestemmingsplan maken voor de percelen 
Oude Heereweg 3 Zb, Oude heereweg 3 Zc, Oude Heereweg 3 Zd en Oude Heereweg 3 Ze 
in Schoorl omdat de Raad van State bij uitspraak van 16 maart 2016 de plandelen voor deze 
percelen heeft vernietigd. 

 p en o aspecten:  
 interne communicatie/voorlichting: 
 overige aspecten/inhoudelijke gevolgen op andere werkterreinen (bijvoorbeeld: 

veiligheid, wijkgericht werken, openbare ruimte, welzijn, gezondheid) 
 intern overleg gevoerd met: Evelyn Visser, Esther Quaedflieg, team Ruimtelijke 

Ontwikkeling. 
 
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 is 

een bevoegdheid van de raad van de gemeente Bergen.  
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Burgerparticipatie: nvt. 
 
Externe communicatie: ja, het ontwerp bestemmingsplan zal voor een ieder ter inzage 
worden gelegd voor zienswijzen.  
 
Er heeft reeds een overleg plaatsgevonden met alle belanghebbenden en er is uitgelegd 
welke scenario de voorkeur geniet en waarom.  
 
Extern overleg gevoerd met: Advocatenbureau Houthoff Buruma. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er wordt voorgesteld te kiezen voor het scenario om persoonsgebonden overgangsrecht aan 
de recreatiewoningen toe te kennen. De raad kan ook voor een ander scenario kiezen. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Wanneer de raad een besluit heeft genomen, zal er een ontwerp bestemmingsplan worden 
opgemaakt en zal het ontwerp bestemmingsplan voor zienswijzen ter inzage worden gezegd. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen middelen met dit voorstel gemoeid. Het opstellen van het bestemmingsplan past 
binnen het reguliere budget bestemmingsplannen.   
 
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? 
Het geniet de voorkeur om persoonsgebonden overgangsrecht toe te kennen aan de 
onderhavige percelen. Het is een juridisch houdbare keuze en er komt een eind aan de 
situatie. 
 
Bijlagen: advies Houthoff Buruma 
 
 
 
Bergen, 12 juli 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 

Pagina 5 van 5 
 


