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Raadsvergadering : 15 december 2016 
Naam opsteller : Simon van Dam 
Informatie op te vragen bij : Simon van Dam 
Portefeuillehouder(s) : Hugo Snabilie 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD160124 
Raadsvoorstel
Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan 2e herziening Egmonden 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  de Nota zienswijzen en het bestemmingsplan 2e herziening Egmonden 
(NL.IMRO.0373.BPG10002herzEgmnd2‐B001) gewijzigd vast te stellen 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan “2e herziening Egmonden” en de daarbij 
horende stukken vast te stellen.    
 
Na de vaststelling van de huidige bestemmingsplannen voor de kernen van Egmond en de 
Boulevard, is gebleken dat een aantal percelen per abuis de verkeerde bestemming hebben 
gekregen. Een aantal eigenaren heeft de gemeente hierop gewezen nadat de huidige 
bestemmingsplannen waren vastgesteld. Het betreft eigenaren van de 
appartementencomplexen ‘Seeduyne’ (Boulevard 24-68), ‘Ten anker’ (Boulevard ir. de Vassy 
17b) en ‘Atlantis’ (Boulevard 14-19). 
 
Het gaat met name om recreatieve functies aan en rond de Boulevard. Omdat hier in het 
verleden recreatief gebruik wel was toegestaan en in het huidige plan niet meer, worden 
deze bestemmingen gerepareerd. Daarnaast is reparatie noodzakelijk om eventuele claims 
op planschade te voorkomen. 
Ook voorziet het plan in het herstellen van enkele losse percelen in de kernen van Egmond.  
 
Het ontwerp bestemmingsplan ‘2e herziening Egmonden’ (bijlage 2) heeft 21 april 2016 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 12 schriftelijke zienswijzen 
binnengekomen. De gemeentelijke reactie hierop en de wijzigingen zijn opgenomen in de 
Nota zienswijzen (bijlage 3). 
 
Enkele zienswijzen gaan over het toekennen van recreatief gebruik van panden buiten het 
plangebied. Het gaat om de Terrasflats (Kennedyboulevard), waar recreatief gebruik 
plaatsvindt, en appartementencomplex ‘Kerdijk’ (Dr. W. Beckmanlaan 42-64), waar 2e 
woning gebruik plaatsvindt. 
 
Het doel van dit bestemmingsplan is om bestaande planologische rechten welke ten 
onrechte waren wegbestemd te herstellen (logiesfunctie). Dit is echter niet het geval bij de 
Terrasflats. Daarnaast past recreatief gebruik op deze locatie niet  in de in 2009 vastgestelde 
Ruimtelijke visie op hotels en pensions. In deze visie is een (concentratie)gebied opgenomen 
waarbinnen verblijfsrecreatieve functies worden gestimuleerd. De Terrasflats vallen buiten 
het concentratiegebied. Om deze redenen maakt dit perceel geen onderdeel uit van het 
bestemmingsplan. Ook appartementencomplex ‘Kerdijk’ ( Dr. W. Beckmanlaan 42-64), waar 
2e woning gebruik plaatsvindt, valt buiten het plangebied omdat hier eveneens geen sprake 
is van bestaand legaal gebruik dat hersteld zou moeten worden. 
 
 



 

Pagina 2 van 4 
 

Wijzigingen 
De wijzigingen van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp zijn weergegeven in 
de Nota zienswijzen. De eerste wijziging betreft het plandeel aan de Slotweg 1 (café ‘t Rode 
Hert). Op de eerste verdieping zijn appartementen gevestigd die volgens de huidige 
bestemming niet zijn toegestaan omdat uitsluitend horeca is toegestaan. Op 18 november 
2009 is een gedoogbesluit genomen met als doel om de appartementen te legaliseren. Het 
was de bedoeling om de appartementen in onderliggend bestemmingsplan te legaliseren. Er 
zijn echter onvoldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein door de realisatie van een 
terras. Hierover is een zienswijze ingediend. Nu het parkeren niet op eigen terrein kan 
worden opgelost, wordt voorgesteld om dit plandeel uit het bestemmingsplan te halen. 
Samen met de eigenaar wordt bekeken hoe het parkeerprobleem kan worden opgelost. De 
eigenaar heeft overigens een principeverzoek ingediend voor het renoveren van het pand en 
realisatie van een extra bouwlaag met appartementen. 
 
Daarnaast is er ambtshalve nog een wijziging aangebracht, te weten het perceel aan de 
Julianastraat 68. In 2003 is een vergunning verleend voor een recreatiewoning op het 
achtererf. Omdat de recreatiewoning op grond van het huidige bestemmingsplan Kernen 
Egmond niet is toegestaan, wordt deze alsnog opgenomen in het plangebied met een 
aanduiding ‘rw’. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Wanneer uw raad instemt met het voorstel, zal het vaststellingsbesluit worden gepubliceerd. 
Diegenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen vervolgens beroep instellen. 
Daarnaast kan door andere belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen 
gewijzigd vastgestelde onderdelen. In dezen gaat het om het plandeel aan de Slotweg 1, dat 
uit het plangebied is gehaald en het perceel Julianastraat 68, waar een recreatiewoning op 
het achtererf wordt toegestaan. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 

 raadsbevoegdheid: de raad is het bevoegd orgaan voor het vaststellen van 
bestemmingsplannen. 

 opiniërend: 

 kaderstellend: 

 maatschappelijk urgent: 

 budgetrecht: 

 anders, nl.:  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Eigenaren van het plangebied, belanghebbenden. 
 
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: n.v.t. 
 
Burgerparticipatie: ja 
In een eerder stadium is veelvuldig overleg gevoerd met de omgeving.  
Het bestemmingsplan heeft op 5 februari 2015  als voorontwerp voor een periode van 4 
weken ter inzage gelegen. Op 17 februari 2016 is een inloopavond georganiseerd waarbij 
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het doel van het bestemmingsplan is uitgelegd en er is nogmaals de mogelijkheid geboden 
een inspraakreactie in te dienen. Daarna is de formele procedure gestart en heeft het 
ontwerp bestemmingsplan vanaf 21 april 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen. 
  
Externe communicatie: ja 
Het ontwerp bestemmingsplan is op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en ter visie 
gelegd. 
 
Extern overleg gevoerd met: eigenaren plangebied 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er zijn geen andere mogelijkheden. Het repareren van bestaande rechten kan enkel via een 
bestemmingsplan worden geregeld. 

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

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Nadat u positief besluit wordt het vaststellingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant,  
Duinstreek, Bergens Nieuwsblad en langs elektronische weg. De kennisgeving van het 
besluit wordt tevens verstuurd aan de overlegpartners (art. 3.1.1. Bro). De dag na publicatie 
vangt de beroepstermijn van 6 weken aan. De dag na afloop van de beroepstermijn treedt 
het bestemmingsplan in werking. Indien geen beroepschrift wordt ingediend, is het 
bestemmingsplan dan ook meteen onherroepelijk. Indien wel beroepschrift wordt ingediend 
tegen (onderdelen van) het bestemmingsplan, zal op de onderdelen waartegen het 
beroepschrift is gericht eerst uitspraak moeten worden gedaan door de Raad van State.  
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De plankosten passen binnen het bestaande budget. Het herbestemmen van de recreatieve 
functies zal niet leiden tot het risico op vergoedbare planschade. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? N.v.t 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 

 garantieverplichtingen: 

 risico’s gemeentelijke eigendommen: 

 overige risico’s: 

 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): n.v.t. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Zie boven. 
 

Bijlagen:  
1. raadsbesluit 
2. ontwerp bestemmingsplan (ligt ter inzage bij de griffie vanwege de grootte van het 

bestand) 
3. nota zienswijzen 

 
 
 
Bergen, 1 november 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 


