
 

Agendapunt : 04. 
Voorstelnummer : 12-067 
Raadsvergadering : 10 december 2015 
Naam opsteller : Stephan Plezier 
Informatie op te vragen bij : S. Plezier 
Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD150124 
Raadsvoorstel
Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan Damweg 7 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en het  

bestemmingsplan Damweg 7 (NL.IMRO.0373.BPG04007damweg7-
B001) vast te stellen 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Damweg 7 en de beantwoording van de 
zienswijze tegen dit plan vast te stellen. 
 
 Firma Breen is voornemens op het perceel Damweg 7 (voormalige Oorsprong) te Schoorl 
een “doe het zelf” winkel te vestigen. Het betreft een verplaatsing van de winkel uit het 
centrum van Schoorl. Het geldende bestemmingsplan maakt de vestiging op het perceel 
Damweg 7 niet mogelijk. Om de vestiging mogelijk te maken dient een nieuw 
bestemmingsplan door de raad te worden vastgesteld.  
 
Het ontwerp bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van de gewenste “doe het zelf” 
winkel heeft gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. In deze periode is één 
(1) zienswijze ingediend. De zienswijze ziet niet op de vestiging van een “doe het zelf” als 
zodanig. De zienswijze heeft enkel betrekking op de mogelijkheid die het bestemmingsplan 
biedt vuurwerk op te slaan en het al dan niet bieden van mogelijkheden tot seksindustrie, 
seksclubs en dergelijke. In het afzonderlijk document beantwoording zienswijze wordt 
volledig op de zienswijze ingegaan.     
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Een vastgesteld bestemmingsplan voor het perceel Damweg 7 gericht op het vestigen van 
een “doe het zelf” winkel. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid:raad is het orgaan dat bestemmingsplannen vaststelt 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Omwonenden, initiatiefnemer.   
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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: 

 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: ja 
Het plan is op de gebruikelijke wijze gepubliceerd 
 
Extern overleg gevoerd met: RUD, initiatiefnemer 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Geen, een bestemmingsplan is vereist.  
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Direct na vaststelling door de raad wordt het vastgestelde plan gepubliceerd.  
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Geen. Plankosten zijn voor initiatiefnemer. Eventuele toekomstige planschade is 
contractueel bij initiatiefnemer gelegd.  
 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Hiervoor wordt u naar het vorengaande en de beantwoording van de zienswijze verwezen  
 
 
Bijlagen: raadsvoorstel, ontwerp BP, raadsbesluit, advies RUD, agendaverzoek aan 
presidium, beantwoording zienswijze 
 
 
Bergen, 13 oktober 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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