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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Vaststellen bestemmingsplan 'Hogeweg 8, Egmond-Binnen'

Voorgesteld besluit

Uw raad besluit:
1. Het bestemmingsplan 'Hogeweg 8, Egmond-Binnen' vast te stellen;
2. Voor het bestemmingsplan 'Hogeweg 8, Egmond-Binnen' geen exploitatieplan vast te 
stellen.

Geheimhouding

 Nee
 Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
Het nu voorliggende bestemmingsplan betreft het wijzigen van de functie van een agrarisch 
bedrijfsperceel aan Hogeweg 8 in Egmond-Binnen naar wonen. De voormalige 
bedrijfswoning wordt als burgerwoning in gebruik genomen. De voormalige bedrijfsschuur 
gaat als bijgebouw bij de woning fungeren.

Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Het 
bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen conform de wettelijke 
eisen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt dan ook om het 
bestemmingsplan vast te stellen.

KEUZERUIMTE
De raad heeft in dit geval beleidsvrijheid om een keuze te maken die hij in het belang van 
een goede ruimtelijke ordening nodig acht. Indien de raad met het college van mening is dat 
er met dit bestemmingsplan sprake is/blijft van een goede ruimtelijke ordening, kan de raad 
besluiten het bestemmingsplan vast te stellen. Indien de raad van mening is dat geen sprake 
(meer) is van een goede ruimtelijke ordening, kan de raad gemotiveerd besluiten om het 
bestemmingsplan niet vast te stellen.

TOELICHTING OP HET ADVIES 
De initiatiefnemer exploiteert een bloembollenbedrijf, daarnaast is hij ook actief in de handel 
in bollen en bloemen. De initiatiefnemer bezit op voornoemde locatie een perceel van circa 
4.000 m², wat bestaat uit circa 1.330 m² ‘cultuurgrond’, circa 1.950 m² (bedrijfs)woning met 
tuin en circa 750 m² bouwvlak met daarop een schuur van circa 230 m². De stenen schuur 
van 230 m² is opgericht ten behoeve van de veredeling van bloembollen; deze 
veredelingstak is in 2008 gestopt. De initiatiefnemer en zijn gezin hebben besloten te 
verhuizen naar de kern van Heiloo, de woning staat nu leeg.

De locatie is gelegen in het landelijk gebied. Bij nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied
dient rekening gehouden te worden met het landschap. Het is van belang dat er geen 
afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit. De gebouwen in het buitengebied bepalen 
in belangrijke mate de uitstraling in het landschap.

Het plangebied maakt uit van een bebouwingscluster met een diversiteit aan functies ten 
zuiden van de kern Egmond-Binnen. Ruimtelijk verandert er met de voorgenomen 
functiewijziging niets in het beeld.

Door de ligging in het landelijk gebied is advies gevraagd aan de Agrarische
beoordelingscommissie. De commissie is van mening dat er geen realistische verwachting is 
dat het perceel Hogeweg 8 in de toekomst nog een agrarische functie zal krijgen. De 
oppervlakte van circa 1.330 m² ‘cultuurgrond’ is voor agrarische voortbrenging veel te klein. 
Gelet op de beperkte oppervlakte van zowel het perceel als de schuur, is de kans dat een 
nieuw agrarisch bedrijf zich op deze locatie zal vestigen vrijwel nihil. Het advies is derhalve 
mee te werken aan de omzetting van de bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ voor wat 
betreft de (bedrijfs)woning met tuin (circa 1.950 m²) en schuur (circa 750 m²).

Hiertoe is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat gedurende zes weken ter inzage 
heeft gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
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Tot slot is uit een Aeriusberekening gebleken dat er geen sprake is van significante
stikstofdepositie als gevolg van het plan (0,00 mol/ha/jaar).

Voorgesteld wordt dan ook om het bestemmingsplan vast te stellen.

OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
Het college ziet in dat een agrarische functie op dit perceel naar de toekomst toe niet 
opportuun meer is. Een vervolgfunctie als woonperceel ligt hiermee voor de hand om 
duurzaam toekomstgericht gebruik van het perceel te bevorderen en leegstand/verloedering 
te voorkomen. De functiewijziging naar een woonfunctie is ruimtelijke acceptabel en daarom 
kan het college instemmen met het nu voorliggende bestemmingsplan. 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
N.v.t.

RISICO’S 
Gelet op het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het bestemmingsplan en gelet 
op de ruimtelijke onderbouwing in de toelichting van het bestemmingsplan, wordt de kans op 
een gegrond beroep als zeer beperkt ingeschat. 

FINANCIËN 
Met de initiatiefnemer van het bestemmingsplan is een planschadeovereenkomst gesloten, 
waarmee eventuele gegronde planschadeclaims voor rekening van de initiatiefnemer komen 
en de gemeente geen financiële risico’s loopt. Tevens zijn leges verschuldigd voor de 
planprocedure.

Dit maakt wel dat de raad expliciet moet besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen. Dit 
is geregeld in hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening.

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
Gezien de kleinschaligheid en de zeer beperkte ruimtelijke impact, is op voorhand geen 
participatietraject gevolgd. Van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze is ook 
geen gebruik gemaakt.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Indien de raad besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, zal het 
bestemmingsplan volgens de gebruikelijke wettelijke regels voor 6 weken ter 
inzage worden gelegd. Dit vindt zowel in papieren vorm als digitaal plaats. De ter 
inzagelegging wordt gepubliceerd in de Staatscourant, het huis-aan-huisblad en 
het digitale Gemeenteblad. Na afloop van de inzagetermijn is het 
bestemmingsplan onherroepelijk, tenzij er beroep is ingesteld. Omdat er geen 
zienswijzen zijn ingediend (zie hierboven), is de kans op een beroep zeer beperkt.

BIJLAGEN
1. Collegebesluit;
2. Raadsbesluit;
3. Bestemmingsplan ‘Hogeweg 8, Egmond-Binnen’, bestaande uit:

a. Toelichting
b. Regels
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c. Verbeelding

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Geen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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