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1 Inleiding 

Op 26 juli 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de 
nieuwbouw van een jeugdcentrum tegen het bestaande dorpshuis ‘De Schulp’ op het perceel 
Visweg 45 A in Egmond-Binnen. Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning heeft 
vanaf donderdag 1 september 2016 gedurende zes weken ter visie gelegen. Er is één 
zienswijze ingediend binnen de termijn. 
 
 

2 Indiener zienswijze 

Er is één zienswijze ingediend.  

1. De locatie ‘Visweg 45 A’ is onbekend. Er is geen huisnummer toegekend.   
Het adres Visweg 45 A is wel bekend. Op 11 december 2015 is de huisnummerbeschikking 

door het college van Bergen genomen (kenmerk: 15uit08613).   

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

2. De stukken van de aanvraag omgevingsvergunning zijn niet ter inzage gelegd 

De stukken welke relevant zijn voor de planologische beoordeling (zoals gevelaanzichten, 

plattegronden, de ruimtelijke onderbouwing en relevante onderzoeken) zijn bij de stukken ter 

inzage gelegd. Tijdens de eerste week van de ter inzage periode is echter gebleken dat het 

aanvraagformulier abusievelijk niet bij de stukken was gevoegd. Het formulier is alsnog direct 

bijgevoegd en de indiener van de zienswijze heeft dit tevens persoonlijk toegezonden 

gekregen.       

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

3. Niet de aanvrager maar de gemeente heeft de opdracht gegeven om de ruimtelijke 

onderbouwing op te stellen.  

In artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo is bepaald dat de aanvraag omgevingsvergunning welke 

met de uitgebreide procedure wordt voorbereid, moet zijn voorzien van een ‘goede 
ruimtelijke onderbouwing’. De vraag wie de opdracht heeft gegeven voor het opstellen van 

de ruimtelijke onderbouwing en wie de kosten draagt, speelt geen rol in de besluitvorming. 

Van belang is dat aangetoond wordt dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 

ordening.    

 

Het klopt overigens dat de gemeente in de regel van de aanvrager verlangt dat deze op 

eigen kosten de ruimtelijke onderbouwing aanlevert. In dit specifieke geval heeft de 

gemeente er echter voor gekozen om de kosten van de ruimtelijke onderbouwing op zich te 

nemen. De wet verzet zich hier niet tegen. Op grond van artikel 4.4. lid 1 Bor heeft de 

gemeente ten aanzien van de indieningsvereisten van gegevens en bescheiden, namelijk 

beoordelingsruimte. Uitgangspunt bij de realisatie van de nieuwe JOEB-accommodatie is dat 

de gemeente de bouw (grotendeels) financiert en fungeert als opdrachtgever voor de bouw. 

De reden hiervoor is dat de gemeente de herhuisvesting van deze maatschappelijke 

voorziening belangrijk vindt. De komst van de jongerenorganisatie naar deze locatie valt 

tevens ook samen met het verbeteren van de sociale veiligheid op de plek. Er is op dit 
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moment namelijk onvoldoende toezicht waardoor er regelmatig sprake is van overlast door 

hangjongeren en zelfs de verkoop van verdovende middelen. Hoewel de exacte invulling nog 

nader dient te worden uitgewerkt zal het buitenterrein eromheen worden opgeknapt c.q. 

heringericht.     

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

4. De aanvraag is niet in de lokale weekbladen gepubliceerd.  

De aanvraag is op 10 augustus 2016 gepubliceerd in het gemeentelijke weekblad ‘De 
Duinstreek’.   
 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

5. Eerder is een omgevingsvergunning verleend voor hetzelfde bouwplan en deze 

vergunning is naderhand weer ingetrokken. Nu er wederom een omgevingsvergunning 

wordt verleend, wordt dit gezien als een ‘kunstje flikken’ teneinde het vergoeden van 
juridische proceskosten te voorkomen.    

De eerder verleende omgevingsvergunning is tijdens de beroepsprocedure bij de rechtbank 

ingetrokken, omdat gebleken is dat voor het bouwplan de uitgebreide procedure had moeten 

worden toegepast (in plaats van de reguliere procedure). Bij de beoordeling van het 

beroepschrift is de gemeente zelf reeds tot deze conclusie gekomen. Middels deze aanvraag 

wordt de juiste procedure alsnog gevoerd. Dit getuigt juist van zorgvuldigheid. Van een 

‘kunstje flikken’ teneinde vergoeding van de juridische proceskosten te voorkomen is 
helemaal geen sprake (de rechtbank Noord-Holland heeft overigens nog geen uitspraak 

gedaan op het verzoek tot veroordeling in de proceskosten). Uitgangspunt is te allen tijde dat 

de juiste wettelijke procedures worden toegepast.     

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

6. Op het ingediende handhavingsverzoek tegen het deels uitgevoerde bouwplan is 

nog niet beslist. Dit is onzorgvuldig en onjuist.    

Het handhavingsverzoek staat los van de planologische besluitvorming omtrent de aanvraag 

omgevingsvergunning. Hierop zal daarom niet worden ingegaan. Overigens is het 

handhavingsverzoek op 15 september 2016 afgewezen, omdat er sprake is van concreet 

zicht op legalisatie. 

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

7.  Het ontwerpbesluit ziet niet toe op de feitelijke situatie aangezien er zich reeds een 

illegaal bouwwerk op het perceel bevindt. De aanvraag betreft dan ook de legalisatie 

van het bestaande bouwwerk. Onduidelijk is of het bouwwerk wordt gesloopt. 

Daarnaast ontbreken de nog te realiseren woningen in de situatietekening.     

Bij een aanvraag omgevingsvergunning dient de bestaande situatie te worden weergegeven. 

Niet de feitelijk gerealiseerde situatie ter plaatse, maar de tot dan toe vergunde (juridische) 

situatie is daarbij maatgevend. Nadat de eerdere omgevingsvergunning was verleend is men 

met de bouw gestart. Tijdens de bouwwerkzaamheden is de vergunning echter ingetrokken, 
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waardoor het onvoltooide bouwwerk thans zonder omgevingsvergunning aanwezig is. 

Juridisch gezien is er dan ook niets aanwezig op de locatie. Dat er ten gevolge van deze 

gang van zaken feitelijk op dit moment wel een illegaal bouwwerk aanwezig is, betreft een 

handhavingskwestie en staat buiten de beoordeling van deze hernieuwde aanvraag. Zoals 

eerder vermeld is het handhavingsverzoek inmiddels afgewezen. Gelet hierop wordt in het 

ontwerpbesluit wel degelijk uitgegaan van de juiste bestaande situatie. Voor het aanwezige 

bouwwerk wordt middels deze procedure alsnog een omgevingsvergunning verleend, 

waardoor afbraak niet aan de orde is. De nog niet gerealiseerde woningen zijn terecht niet 

opgenomen in de situatietekening aangezien hiervoor geen omgevingsvergunning is 

verleend.           

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

8. Het bouwplan betreft geen ‘aanbouw’, maar een tweede hoofdgebouw. Dit laatste is 
volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Daarnaast wordt er  buiten het 

bouwvlak gebouwd.      

De vraag of het bouwplan in functionele zin wel of niet als een aanbouw van het bestaande 

dorpshuis kan worden aangemerkt, speelde in de procedure van de vorige vergunning een 

rol om te bepalen of er sprake was van een zogenaamd ‘bijbehorend bouwwerk’. Dit was 
namelijk van belang om te bepalen of de reguliere procedure kon worden toegepast. 

Inmiddels blijkt de reguliere procedure niet van toepassing te zijn en ligt er een hernieuwde 

aanvraag welke met de zwaarste procedure wordt voorbereid (uitgebreide procedure). De 

vraag of er wel of geen sprake is van een aanbouw is in juridische zin dan ook niet meer 

relevant. In de aanvraag en het ontwerpbesluit wordt de term ’aanbouw’ niet gebruikt. In de 
ruimtelijke onderbouwing is dit echter nog wel het geval. Om onnodige verwarring en 

discussie te voorkomen is de term ‘aanbouw’ in de ruimtelijke onderbouwing gewijzigd. Het 
bouwplan betreft het oprichten van een nieuw hoofdgebouw tegen het bestaande dorpshuis 

aan. Hierop is de uitgebreide procedure van toepassing. Dat het bouwvlak wordt 

overschreden en dat het bouwplan in strijd is met de regels van het bestemmingsplan is 

evident. Om deze reden wordt juist de uitgebreide procedure gevoerd. Het jeugdcentrum 

past goed bij de maatschappelijke activiteiten in het bestaande dorpshuis. Daarnaast gaat de 

verplaatsing van het jeugdcentrum naar deze locatie gepaard met de aanpak van het 

buitenterrein wat de sociale veiligheid ten goede komt. Er zijn geen planologische of 

milieuhygiënische bezwaren tegen het bouwplan en voorts worden er geen belangen van 

derden onevenredig geschaad. Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening.    

 

De zienswijze zal deels worden meegenomen, maar leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

9. Het bouwplan wordt gebouwd op de bestemmingen ‘groen’ en ‘maatschappelijk’.  In 
het ontwerpbesluit wordt slechts de bestemming ‘groen’ vermeld. Tevens vormt de 
bebouwing een aantasting van de groene ruimte.  

In het ontwerpbesluit is inderdaad abusievelijk niet vermeld dat er tevens (gedeeltelijk) op de 

bestemming ‘maatschappelijk’ wordt gebouwd. Dit zal in het definitieve besluit worden 
opgenomen. Voor de bouw van het jeugdcentrum wordt geen groen gekapt of gesnoeid en 

het perceel betreft geen beschermd natuurgebied. Er blijft voldoende groene ruimte op het 

terrein aanwezig en dit zal door de gemeente worden aangepakt c.q. heringericht om de 

sociale veiligheid te verhogen.    

 

De zienswijze zal worden meegenomen, maar leidt niet tot een ander oordeel.  
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10. Voor het jeugdcentrum is naast de maatschappelijke bestemming tevens een 

nevenaanduiding ‘horeca <=2’ vereist.  
Het klopt dat er in het kader van de maatschappelijke jongerenactiviteiten ook 

ondergeschikte c.q.  ondersteunende horeca-activiteiten zullen plaatsvinden en dat dit in het 

ontwerpbesluit niet is meegenomen. In het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning 

wordt opgenomen dat tevens ondergeschikte horeca-activiteiten mogen plaatsvinden,  

uitsluitend zover behorend bij het jeugdcentrum.        

 

De zienswijze zal worden meegenomen, maar leidt niet tot een ander oordeel.  

 

11. Het bestemmingsplan ‘Kernen Egmond’ is sinds 2013 diverse malen partieel 
herzien. Dit bouwplan is daarin niet meegenomen. Voor het mogelijk maken van het 

bouwplan is een (postzegel) bestemmingsplan vereist.    

Het feit dat het geldende bestemmingsplan het bouwplan niet mogelijk maakt is geen reden 

om de aanvraag af te wijzen. Indien de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan rust op 

grond van de Wabo de wettelijke plicht om te beoordelen of het planologisch wenselijk is om 

middels een afwijking alsnog medewerking te verlenen. Het opstellen van een 

postzegelbestemmingsplan is niet verplicht. Het staat de aanvrager vrij om een keuze hierin 

te maken. In dit geval heeft de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen 

waarop dient te worden beslist.    

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

12. De aanduiding van de kadastrale percelen is onjuist en tevens zijn de percelen te 

klein voor het bouwplan. Het bouwen van een nieuwe hoofdgebouw op een afgesplitst 

kadastraal perceel is volgens het gemeentelijk beleid niet toegestaan.   

Het bouwplan wordt op de huidige kadastrale percelen C2874 en C 3177 gerealiseerd. Het 

strookje grond van De Schulp wordt aan de gemeente geleverd ten behoeve van de bouw. 

Vervolgens wordt de grond economisch terug geleverd aan De Schulp, inclusief het deel dat 

nu van de gemeente is (in totaal dus de gehele ondergrond van het nieuwe gebouw). De 

gemeente blijft echter juridisch eigenaar en bij een eventuele  beëindiging van de activiteiten 

zal het economische eigendom weer aan de gemeente worden overgedragen.  

De kadastrale wijziging die dit met zich meebrengt zal zodra de omgevingsvergunning 

onherroepelijk is (de overeenkomst is nog niet getekend) bij notariële akte in het kadaster 

worden vastgelegd. Van een onjuiste aanduiding is geen sprake. De percelen zijn ook niet te 

klein voor het bouwplan.        

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

13. Het bestemmingsplan staat geen nieuwe ontwikkelingen toe, maar slechts 

kleinschalige ontwikkelingen. Het jeugdcentrum is geen kleinschalige ontwikkeling.  

Dat het huidige bestemmingsplan de ontwikkeling niet mogelijk maakt is evident. Om deze 

reden wordt de uitgebreide procedure gevoerd om hiervan (gemotiveerd) af te wijken. Uit de 

ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er nog steeds sprake is van een goede ruimtelijke 

ordening.  

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  



 6 
 
 

 

 

14. Er is In het besluit is geen rekening gehouden met de aantasting van het 

woongenot  van omwonenden. 

Het bouwplan gaat gepaard met de aanpak c.q. herinrichting van het buitenterrein om de 

sociale veiligheid te verhogen. Vanuit dat opzicht zal het woongenot juist worden verhoogd. 

Daarnaast blijkt uit het akoestisch rapport dat de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit 

worden nageleefd. Voorts bedraagt de afstand tussen de gevels van het jeugdcentrum en de 

woning van de indiener van de zienswijze circa 65 meter. Het woongenot van omwonenden 

wordt niet onevenredig geschaad met de komst van het bouwplan.    

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

15. Door de komst van het jeugdcentrum komt het voetbalveldje en het jaarlijkse 

‘timmerdorp’ te vervallen.  
In de buitenruimte rond het jeugdcentrum  stonden in het verleden voetbaldoeltjes. Deze zijn 

ten behoeve van de bouw van het jeugdcentrum verwijderd en komen vooralsnog niet terug. 

Wel is de verouderde voetbalkooi aan de noordzijde van het dorpshuis dit jaar vervangen, 

zodat een goede plek om te voetballen gewaarborgd blijft. Voorts valt niet in te zien waarom 

het bouwplan een belemmering vormt voor het jaarlijkse Timmerdorp. Ook dit jaar heeft het 

Timmerdorp op deze locatie gewoon plaatsgevonden, terwijl het (onvoltooide) bouwwerk 

reeds aanwezig is. Er zijn geen signalen die erop duiden dat het de komende jaren niet meer 

op de huidige locatie zal worden gehouden.   

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

   

16. Het gebruik van het bestaande dorpshuis ‘De Schulp’ voldoet niet aan de 
gebruiksregels van het bestemmingsplan. 

De aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het jeugdscentrum ligt thans ter 

beoordeling. De maatschappelijke activiteiten van het bestaande dorpshuis ‘De Schulp’ in 
relatie tot het bestemmingsplan staan hier niet ter discussie en vallen derhalve buiten de 

planologische beoordeling van de aanvraag.  

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

17. Het bouwplan voldoet niet aan het overgangsrecht omdat de aard en omvang van 

het gebruik aanzienlijk wordt vergroot. 

Dat het bouwplan niet binnen de regels van het bestemmingsplan past waaronder het 

overgangsrecht, is evident. Om deze reden wordt middels de uitgebreide procedure van het 

bestemmingsplan afgeweken.  

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

 

 

 

 



 7 
 
 

 

18. Het bouwplan voldoet niet aan het gemeentelijk beleid inzake aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen.  

Het bouwplan betreft het oprichten van een nieuw hoofdgebouw tegen het bestaande 

dorpshuis aan. Verwezen wordt naar het reeds gestelde onder punt 8. Het gemeentelijk 

beleid inzake aan- en uitbouwen en bijgebouwen is in dit verband dan ook niet relevant.    

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

19. Het dorpshuis beschikt niet over (voldoende) parkeerplaatsen op eigen terrein.  

Voor het jeugdcentrum zijn 7 parkeerplaatsen benodigd. Het parkeerterrein bij het dorpshuis 

beschikt over 58 plaatsen en is hoofdzakelijk bedoeld voor en in gebruik bij haar bezoekers. 

In de ruimtelijke onderbouwing is gemotiveerd dat de extra parkeerdruk van het 

jeugdcentrum ruimschoots kan worden opgevangen op het parkeerterrein. Extra 

parkeerplaatsen op eigen terrein zijn dan ook niet nodig. Tevens komt een groot deel van de 

bezoekers van het jeugdcentrum per fiets of lopend.    

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

20. Het bouwplan is in strijd met de ladder voor duurzame verstedelijking nu het geen 

regionale functie heeft.  

In de ruimtelijke onderbouwing is onder 3.1.3. ingegaan op de ladder voor duurzame 

verstedelijking.  De verplaatsing van het jeugdcentrum (waarbij de bestaande locatie wordt 

opgeheven) voorziet vooral in een gemeentelijke behoefte en is in regionaal opzicht niet 

relevant. Het bouwplan heeft immers geen regionaal gebonden verzorgingsgebied.  

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

21. Er is geen sprake van ‘bestaand bebouwd gebied’. Derhalve is het bouwplan in 
strijd met de provinciale verordening en de structuurvisie Noord-Holland: behoud en 

ontwikkeling van groen om de stad. 

De locatie is op de indicatieve provinciale kaart aangegeven als ‘bestaand bebouwd gebied’. 
Daarnaast kan de locatie worden gekenmerkt als stedelijk groen behorende bij een dorp en 

maakt daarmee onderdeel uit van het Bestaand Bebouwd Gebied. In het kader van het 

vooroverleg heeft de provincie overigens bevestigd dat de locatie binnen het stedelijk gebied 

valt en dat er dus geen provinciale beschermingsregimes gelden. De provincie oordeelt dat 

er geen provinciale belangen worden geschaad.   

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 
 
 

 

22. Het bouwplan is niet aan de welstandscommissie voorgelegd.  

Het bouwplan is reeds in het kader van de vorige vergunningprocedure aan de 

welstandscommissie voorgelegd en akkoord bevonden. Het huidige bouwplan is ten opzichte 

daarvan niet gewijzigd. Desalniettemin is het bouwplan vanuit zorgvuldigheid op 24 oktober 

2016 nogmaals aan de welstandscommissie voorgelegd en is het wederom positief 

beoordeeld.  

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

23. Het bodemonderzoek ontbreekt.  

Uit het bodemrapport d.d. 27 september 2016 afkomstig van IDDS blijkt dat de 

bodemgesteldheid geen belemmering voor het bouwplan vormt.  

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.   

 

 

24. Het gesloten houden van de deuren in verband met het akoestisch onderzoek en 

de grenswaarden voor geluid kan niet worden gegarandeerd.  

Om aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer te kunnen voldoen wordt in 

het akoestisch onderzoek aangegeven dat zowel de buitendeuren als de deuren van de hal 

naar de multifunctionele ruimte, gesloten dienen te zijn. Daarnaast worden diverse 

akoestische voorzieningen in het gebouw aangebracht. De handhaving van deze maatregel 

valt binnen het kader van het Activiteitenbesluit Milieubeheer en dus buiten de planologische 

beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning. Op grond van het Activiteitenbesluit zal 

door de Omgevingsdienst eventueel een maatwerkvoorschrift worden opgesteld, waarin 

wordt bepaald dat de deuren gesloten moeten blijven.  Het jeugdcentrum dient te allen tijde 

aan de geldende geluidsnormen te voldoen.  

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

25. Ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid van het bouwplan zijn de 

bezwaar- en beroepskosten en de kosten van deze vergunningprocedure niet 

meegenomen.  

Eventuele bezwaar- en beroepskosten verbonden aan de vergunningprocedure worden niet 

meegenomen bij de beoordeling van de economische uitvoerbaarheid van het bouwplan. 

Slechts de financiële aspecten welke rechtstreeks uit het bouwplan zelf voortvloeien worden 

meegenomen.  

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.      
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26. De aanvrager is geen belanghebbende. De overeenkomsten tussen de 

verschillende partijen met de gemeente hadden eveneens ter inzage moeten worden 

gelegd.  

Dorpshuis De Schulp is als eigenaar van het gebouw en verhuurder van het nieuwe 

jeugdcentrum, belanghebbende bij de aanvraag. De privaatrechtelijke overeenkomst van 

grondoverdracht is nog niet gesloten c.q. getekend en hoeft niet met het ontwerpbesluit ter 

inzage te worden gelegd. Pas wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk is zal de 

overeenkomst worden ondertekend.  

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.  

 

 

27. Er is geen planschade overeenkomst afgesloten. 

Gezien het maatschappelijk belang van het jeugdcentrum en het feit dat de gemeente het 

grootste gedeelte van de bouwkosten op zich neemt en tevens als opdrachtgever van de 

bouwwerkzaamheden fungeert, is er in dit geval geen planschade-overeenkomst met de 

aanvrager gesloten. Het sluiten van een planschade-overeenkomst is overigens wettelijk niet 

verplicht.  

 

De zienswijze leidt niet tot een ander oordeel.       
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