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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Bestemmingsplan "Egmondermeer 9" 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
1. Het bestemmingsplan "Egmondermeer 9", zoals vervat in de dataset met planidentificatie: 
NL.IMRO.0373.BPGegmondermeer9-B001, ongewijzigd vast te stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen, wegens anderszins verzekering van de kosten 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
Door de eigenaren van het perceel Egmondermeer 9 te Egmond aan den Hoef is een 
verzoek ingediend voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Op het perceel 
Egmondermeer 9 is thans een voormalig agrarisch bedrijf met een monumentale stolp 
aanwezig. De stolp is op dit moment (illegaal) gesplitst in twee woningen. Het agrarische 
bedrijf is niet meer actief. Daarnaast is er een kleine Bed & Breakfast voorziening aanwezig 
specifiek gericht op fietsers en wandelaars. Deze functie is thans als nevenfunctie 
toegestaan bij een agrarisch bedrijf. Tevens is op het perceel een kleinschalige camping 
aanwezig, welke tevens een toegestane nevenfunctie is bij een agrarisch bedrijf. 
 

 
 
De eigenaren willen graag middels de gemeentelijke Ruimte voor Ruimte regeling een extra 
woning op het perceel realiseren. Daarnaast willen ze het gebruik, voor het behoud van de 
monumentale stolp, van de stolp voor twee woningen vast laten leggen. Hiermee komt het 
totaal aantal woningen op het perceel op 3. De splitsing van de stolp in twee woningen voor 
het behoud van de stolp is conform gemeentelijk beleid. Door de sloop van meer dan 1000 
m2 aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing is het mogelijk om een extra woning te 
realiseren op basis van het gemeentelijke Ruimte voor Ruimte beleid. 
 
Voor de minicamping is een aanduiding opgenomen op de verbeelding zodat duidelijk is 
hoeveel plaatsen er mogelijk zijn en waar deze op het perceel gelokaliseerd mogen zijn. 
Tevens is op het hoofdgebouw op het perceel, de stolp, een aanduiding voor een Bed & 
Breakfast opgenomen. 
 
Kort komen de ontwikkelingen op het perceel neer op: 

1. Het splitsen van de monumentale stolp in twee woningen; 
2. Het oprichten van een extra woning op basis van de ruimte voor ruimte regeling; 
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3. Het vastleggen van de boerencamping; 
4. Het vastleggen van een kleinschalige Bed & Breakfast functie in de stolp. 
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Het bestemmingsplan “Egmondermeer 9” heeft in 2018 de planologische procedure 
doorlopen en kan nu worden vastgesteld. 
 
Terinzagelegging 
Het ontwerp bestemmingsplan “Egmondermeer 9” en de daarbij behorende stukken hebben 
met ingang van 22 november 2018 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. In 
deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. 
 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij het bestemmingsplan “Egmondermeer 9” vast stelt.  
 

 
 
2 KEUZERUIMTE 
In beginsel heeft uw raad één van drie mogelijkheden voor dit bestemmingsplan: 

1. het ongewijzigd vaststellen; 
2. het gewijzigd vaststellen; of 
3. niets vast te stellen. 

 
Gezien het belang van de aanvrager, gecombineerd met het feit dat er geen zienswijzen zijn 
ingediend, wordt geadviseerd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 
 
 

2.1 Beleidskaders 
In de toelichting van het bestemmingsplan is uitvoerig ingegaan op de doelstellingen van de 
aanvrager, beleidskaders en geldende wet- en regelgeving. Volstaan wordt met een 
verwijzing hiernaar. 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: 
 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
 
 
 
 
 
 
3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
Het gebruik als een woonperceel is op dit moment in strijd met het vigerend 
bestemmingsplan. Tevens is het oprichten van een extra woning is strijd met het 
bestemmingsplan. Het perceel heeft thans de bestemming “Agrarisch-
Bollenconcentratiegebied (A-BC)” met de specifieke aanduiding “Stolp (sba-st)” in het 
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bestemmingsplan. De eigenaren van het perceel hebben aangegeven dat ze graag de 
bovenstaande ontwikkelingen hebben en hebben daarom een verzoek tot wijziging van het 
bestemmingsplan ingediend. 
 
 

 
3.2 Overwegingen van het college 
Het college heeft in haar vergadering van XXXXXXXX besloten de raad voor te stellen om 
het bestemmingsplan “Egmondermeer 9” vast te stellen conform de wensen van de 
eigenaren van het perceel. 
 
 

 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur locale 
Niet van toepassing omdat het enkel het perceel in Egmond aan den Hoef betreft 
 
 
 
 

3.4 Participatie, samenspel 
Door de aanvrager zijn de omwonende zelf persoonlijk geïnformeerd. Hierbij zijn geen 
opmerkingen gemaakt. Het bestemmingsplan heeft in het kader van de 
bestemmingsplanprocedure vanaf 22 november 2018 ter inzage gelegen. Omwonenden en 
belanghebbende organisaties hebben ruim de mogelijkheid gekregen om op de plannen te 
reageren. 
 
 
 
3.5 Risico’s 
Na vaststelling wordt het bestemmingsplan opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 
periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de 
vaststelling. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend, dus de 
kans hierop wordt als gering geschat.  
 

3.6 Financiën 
De aanvrager draagt de kosten voor de planontwikkeling. Voor de ambtelijke kosten worden 
leges in rekening gebracht, conform de legesverordening. Tevens is er een 
planschadeovereenkomst afgesloten. 
 
 
3.7 Inkoop 
n.v.t. 
 
 
3.8 Juridische Zaken 
De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van een bestemmingsplan (art. 3.6 Wro) 
 
 

3.9 Communicatie 
De ter inzagelegging van het vaststellingsbesluit wordt gepubliceerd in de normale kanalen, 
waaronder in ieder geval het gemeenteblad en de Staatscourant. 
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3.10 Duurzaamheid 
n.v.t. 
 
 

3.11 Veiligheid 
n.v.t. 
 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 

 
Met het vaststellen van het bestemmingsplan en het publiceren van het besluit wordt er een 
nieuw planologisch-juridisch kader voor het plangebied vastgesteld. Indien er geen beroep 
wordt aangetekend, is hiermee de procedure afgerond en het nieuwe bestemmingsplan 
onherroepelijk. 
 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
Het ontwerpbestemmingsplan “Egmondermeer 9” met bijbehorende bijlagen is als bijlage 
toegevoegd. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


