
 

 
 
Agendapunt : 04. 
Voorstelnummer : 03-011 
Raadsvergadering : 10 maart 2016 
Naam opsteller : Stephan Plezier 
Informatie op te vragen bij : S. Plezier 
Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD160001 
Raadsvoorstel
Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan Verlengde Zandweg 1 Egmond aan den Hoef 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − het bestemmingsplan Verlengde Zandweg 1 Egmond aan den Hoef 

(NL.IMRO.0373.BPG09012VerZandw-C001) vast te stellen 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Uw raad wordt geadviseerd het bestemmingsplan voor het perceel Verlengde Zandweg 1 
vast te stellen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de Ruimte voor Ruimte regeling. 
 
Op het perceel Verlengde Zandweg 1 is in het verleden een agrarisch bedrijf met 
bedrijfswoning gevestigd geweest. De opstallen en verharding zijn nog allemaal aanwezig op 
het perceel.  
 
De huidige eigenaar wenst met gebruikmaking van de Ruimte voor Ruimte regeling, na sloop 
van alle bestaande bebouwing en verharding, twee nieuwe woningen op het perceel te 
realiseren en de voormalige bedrijfswoning te voorzien van de bestemming Wonen. Na 
realisatie zullen 3 woningen naast elkaar in het lint staan. De gewenste ontwikkeling is in het 
bestemmingsplan verwoord. 
 
De storende bebouwing op het perceel zal flink afnemen. Er wordt 1800 m2 aan bebouwing 
gesloopt. De twee woningen die terugkomen voldoen aan de gangbare maten in de 
bestemmingsplannen voor de buitengebieden. De woningen worden zodanig gesitueerd dat 
deze passend zijn in het lint. De bedrijfswoning blijft staan en krijgt een woonbestemming. 
De ontwikkeling leidt tot een ruimtelijke verbetering en gaat niet ten koste van de openheid. 
De woningen komen namelijk te liggen voor een recreatiecomplex welke ter plaatse reeds 
voor verdichting zorgt.  
 
De ontwikkeling is voorgelegd aan het expertteam Ruimte voor Ruimte van de provincie. De 
provincie heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de ontwikkeling. Tevens heeft het 
bestemmingsplan als ontwerp voor een periode van zes weken ter visie gelegen ten 
behoeve van het indienen van zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Dan wordt het bestemmingsplan vastgesteld. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: de voorbereidende procedure (ter visie leggen e.d.) is doorlopen. 

De raad is vervolgens bevoegd het plan vast te stellen. 
 opiniërend: 
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 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Initiatiefnemer en omgeving. Gezien het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend en het 
plan leidt tot een ruimtelijke verbetering, wordt uw raad geadviseerd het plan vast te stellen. 
 
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:nvt 

 
Burgerparticipatie: ja 
Het plan is op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.  
 
Externe communicatie: ja 
Het plan is op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.  
 
Extern overleg gevoerd met: initiatiefnemer 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er zijn geen andere mogelijkheden.  
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Direct na het raadsbesluit wordt het vastgestelde plan ter visie gelegd. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Geen. De plankosten zijn voor initiatiefnemer. Eventuele planschade is verzekerd middels 
een anterieure overeenkomst. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
 
Risico’s 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 2 van 3 
 



 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Zie hiervoor 
 
 
Bijlagen: raadsbesluit, vast te stellen bestemmingsplan 
 
 
 
 
 
Bergen, 19 januari 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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