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Aanleiding 
 
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in de commissie 

bestemmingsplannen van 22 november 2016 door H.Snabilie 
 

 
Kernboodschap  
 
In de commissie bestemmingsplannen is gevraagd: hoe is in het voorheen geldende 
bestemmingsplan geregeld dat verblijfsrecreatie is toegestaan in de appartementen aan de 
Boulevard Noord in Egmond aan Zee en op welke wijze is dat geregeld in het geldende 
bestemmingsplan? 
 
In de periode voordat het huidige bestemmingsplan “Egmond aan Zee, Centrum, Boulevard” 
van kracht is geworden, gold het bestemmingsplan “Boulevard”. Dit bestemmingsplan is in 
juni 1993 vastgesteld. De gronden waarop de huidige appartementencomplexen zijn gelegen 
hadden de bestemming ‘Badplaatsvoorzieningen (Bp)’. Op grond van artikel 10 van de 
bestemmingsplanvoorschriften zijn de gronden die op de kaart zijn aangewezen voor 
‘Badplaatsvoorzieningen Bp)’ bestemd voor verblijfsaccommodatie te onderscheiden in 
hotels, appartementen en pensions, alsmede voor wonen, detailhandel- en horeca- 
voorzieningen en overige dienstverlening ten behoeve van de recreatie met de daarbij 
behorende parkeervoorzieningen. Onder appartement wordt op grond van de definitie in 
artikel 1 lid 13 verstaan: een vertrek of bijbehorende vertrekken in een gebouw, meestal deel 
uitmakend van een groter complex met gemeenschappelijke ingang, hetwelk dient voor niet 
permanente bewoning en waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben; hieronder 
worden niet begrepen hotels en pensions. Gebruik als recreatieappartement was dus in 
overeenstemming met de bestemming. 
 
In het huidige vigerende bestemmingsplan hebben de gronden waarop de appartementen- 
complexen zijn gelegen de bestemming: ‘Wonen(W-1). De aanduiding recreatieappartement  
is niet op deze gronden op de plankaart aangegeven. Gebruik als recreatieappartement is 
dus in strijd met het geldende bestemmingsplan. 
 
In het ontwerp bestemmingsplan “2e herziening Egmonden” dat aan uw raad voor vaststelling 
is aangeboden, zijn de betreffende gronden bestemd als ‘Gemengd-4 (GD-4)’. Op grond van 
artikel 4 van de planregels zijn de gronden behalve voor wonen bestemd voor 
verblijfsrecreatie en tweede woningen. Onder verblijfsrecreatie wordt op grond van artikel 
1.54 verstaan: het met recreatief oogmerk verblijven met overnachting in een 
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kampeermiddel, stacaravan, chalet, recreatiewoning of –appartement, door personen die 
hun hoofdverblijf elders hebben.  
 
Conclusie  
Door de herziening van het geldende bestemmingsplan wordt het gebruik als 
recreatieappartement dat eerder was toegelaten op grond van het bestemmingsplan 
“Boulevard”, positief bestemd in het ontwerp bestemmingsplan “ 2e herziening Egmonden”. 
Door de herziening worden een voorheen bestaand recht hersteld. 
 
 
Bijlagen: geen  
  
 
 
 


