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Aanleiding 
 
 De memo wordt opgesteld ter informatie aan de gemeenteraad, voor de vaststelling van 

het bestemmingsplan 2e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen op 12 mei 2015. 
Per abuis is een verkeerd figuur opgenomen in het bestemmingsplan. 

 
 
Kernboodschap  
 
 Figuur 1 ten behoeve van de bestemming Tuin in het bestemmingsplan 2e Herziening 

Schoorl, kernen en buurtschappen wordt vervangen door bijgaand figuur (bijlage 1). 
  
Bij een herziening van een bestemmingsplan wordt het ‘moederplan’ als uitgangspunt 
genomen voor de bestemmingsregels. In het geval van het bestemmingsplan 2e Herziening 
Schoorl, kernen en buurtschappen is dit het bestemmingsplan Schoorl, kernen en 
buurtschappen uit 2009. 
 
Het is gebleken dat per abuis bijlage 1 bij de regels (figuur 1 ten behoeve van de 
bestemming Tuin) in het ontwerpplan niet overeenkomt met figuur 1 van het in 2009 
vastgestelde plan Schoorl kernen en buurtschappen. Het verschil zit in het perceel 
Smeerlaan tussen 1 en 7, de wijzigingsbevoegdheid in de bestemming Tuin is niet van 
toepassing op dit perceel. 
 
Het juiste figuur wordt alsnog bijgevoegd in het bestemmingsplan en in de nota van 
beantwoording zienswijzen zal deze ambtshalve wijziging worden vermeld. Het aangepaste 
bestemmingsplan en de nota zienswijzen worden ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad. 
 
Bijlagen  
 1  Figuur 1 ten behoeve van de bestemming Tuin 
 2  Nota zienswijzen 2e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen 
 3  Nota zienswijzen 2e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen geanonimiseerd 
 4  Bestemmingsplan 2e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen  
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