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Onderwerp: Correctief vaststellen bestemmingsplan Egmond aan Zee  
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Correctief vaststellen van het bestemmingsplan Egmond aan Zee  (bijlage I), op 

basis van artikel 3.1 en artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Het bestemmingsplan Egmond aan Zee – Centrum en Boulevard is op 15 mei 2012 vastgesteld. 
Tegen dit bestemmingsplan zijn verschillende beroepen ingesteld. Op 24 april 2013 heeft de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak. Hierbij 
zijn drie plandelen vernietigd. In de uitspraak is aangegeven dat voor deze onderdelen binnen 16 
weken een nieuw besluit moet worden genomen. Dit is de aanleiding om het bestemmingsplan 
Egmond aan Zee – Centrum en Boulevard op deze plandelen te reparen. Onderhavig 
postzegelbestemmingsplan voorziet hierin. Het betreft de volgende onderdelen: 
 
a) Strandpaviljoen Bad Noord 
Voor het strandpaviljoen Bad Noord (strand nabij Paal 38) is in het bestemmingsplan Egmond aan 
Zee – Centrum en Boulevard een maximum oppervlakte van 612m² opgenomen. Er is gebleken 
dat dit een onjuiste maat is. Voor de strandpaviljoens geldt als uitgangspunt dat deze ten opzichte 
van de nulmeting van 2007 met 20% mogen groeien tot een maximum van 750 m². Voor Bad 
Noord is bij de nulmeting een oppervlakte van 528 m² vastgelegd. Als daarbovenop 20% wordt 
opgeteld, is de conclusie dat de maximum oppervlakte 634 m² dient te bedragen (en dus niet 612 
m²). Deze maat is op de plankaart opgenomen. 
 
Daarnaast is gebleken dat het vlak waarbinnen strandcabines zijn toegestaan, ten onrechte niet 
doorloopt tot aan het meest noordelijk gelegen strandpaviljoen De Tropen. De strandcabines 
worden in de bestaande situatie ook geplaatst op een strook grond die doorloopt tot aan 
strandpaviljoen De Tropen. Daarom is het vak waarbinnen strandcabines zijn toegestaan 
aangepast. 
 
b) Jacob Glasstraat 3 
In 2009 is door de eigenaar van het perceel Jacob Glasstraat 3 een stuk gemeentegrond gekocht. 
In de zienswijzennota van het bestemmingsplan Egmond aan Zee – Centrum en Boulevard is 
opgenomen dat het aangekochte stuk grond de bestemming "Wonen" in plaats van "Groen" moet 
krijgen. Per abuis is echter een gedeelte van de grond bestemd als ‘’Wonen’’ en daarom wordt dit 
deel in onderhavig bestemmingsplan gecorrigeerd.  
 
c) Boulevard 72 
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Het betreft het hoofdgebouw op het perceel Boulevard 72 waarin drie appartementen aanwezig 
zijn die recreatief worden verhuurd. Deze recreatieve appartementen zijn in het bestemmingsplan 
Egmond aan Zee – Centrum en Boulevard per abuis niet als zodanig bestemd.  
 
Het uitgangspunt van het bestemmingsplan Egmond aan Zee – Centrum en Boulevard is om 
bestaande rechten te respecteren. Dit betekent onder andere dat de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden van het vorige bestemmingsplan in beginsel gehandhaafd dienen te 
worden. Het vorige bestemmingsplan (‘Boulevard 1993’) staat op het perceel de functies wonen en 
pensions toe. Een pension kan naar aard en omvang planologisch gelijk gesteld worden met een 
recreatief appartement. Tevens is een recreatieve functie aan de Boulevard volgens de ruimtelijke 
visie op hotels en pensions gewenst. 
 
Kortom, de recreatieve appartementen worden in deze herziening opgenomen omdat hiermee 
bestaande rechten worden gehandhaafd en omdat dit bovendien past binnen gemeentelijk beleid. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Een vastgesteld bestemmingsplan.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Raadsbevoegdheid 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Naast de gemeente: inwoners plangebied, bedrijven, hoogheemraadschap, provincie Noord 
Holland, eigenaren en gebruikers van het plangebied.    
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
n.v.t. 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

Normaliter moet een bestemmingsplan volgens de wet (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) 
als ontwerp voor een periode van 6 weken ter inzage liggen. De Raad van State heeft in de 
uitspraak overwogen dat deze eis voor onderhavig besluit niet geldt. Het 
postzegelbestemmingsplan moet wel op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt worden. Dat 
betekent dat het vaststellingsbesluit gepubliceerd wordt in de Staatscourant,  Duinstreek, Bergens 
Nieuwsblad en langs elektronische weg binnen 2 weken nadat het besluit is genomen.  
 
De dag na publicatie vangt de beroepstermijn van 6 weken aan. De dag na afloop van de 
beroepstermijn treedt het postzegelbestemmingsplan in werking. De werking wordt opgeschort 
indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de 
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek tot voorlopige voorziening 
is gedaan en op dat verzoek is beslist. Uw raad wordt geïnformeerd over de uitkomst van de 
beroepsprocedure. 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De benodigde middelen zijn reeds in de begroting opgenomen. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Zie boven 
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Bijlagen: 
1. Correctief bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum en Boulevard 
 
Bergen, 2 juli 2013 
 
College van Bergen 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester  
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