
 

Raadsvergadering : 29 september 2016 
Naam opsteller : Leonie Kok-Brink 
Informatie op te vragen bij : Leonie Kok 
Portefeuillehouder(s) : Hugo Snabilie 
Zaaknummer : 15z0001533 
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Raadsvoorstel
Onderwerp: Reparatiebesluit 1e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. het raadsbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan 1e 

Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen d.d. 25 juni 2015 te 
herzien en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen conform het 
reparatiebesluit 1e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen (bijlage 
1) en de wijzigingen uit de oplegnotitie d.d. 27 september 2016 
2. Het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en 
belanghebbenden in de gelegenheid te stellen tegen de in het 
reparatiebesluit genoemde wijzigingen beroep in te stellen. 
 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Het bestemmingsplan betreft een herziening van het bestemmingsplan Schoorl‐Kernen en 
Buurtschappen. In dit reparatiebesluit worden de percelen Houtendijk 10za en Heereweg 
202 in Schoorl gerepareerd naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling). 
 
Het bestemmingsplan Schoorl‐Kernen en Buurtschappen is op 23 juni 2009 door de 
gemeenteraad vastgesteld en vervolgens op 17 augustus 2011 door de Afdeling voor een 
aantal locaties vernietigd. Vervolgens is de 1e herziening van het bestemmingsplan op 25 
juni 2015 vastgesteld. Met de 1e herziening heeft de gemeenteraad beoogd de door de 
Afdeling vernietigde onderdelen van het plan te repareren. De voorzieningenrechter van de 
Afdeling heeft bij uitspraak van 6 oktober 2015 het plandeel met de bestemming 'Wonen‐2 
(W‐2)' voor het perceel Heereweg 202 geschorst, omdat niet de gehele bestaande 
veeschuur als zodanig was bestemd. 
 
Bij tussenuitspraak van 18 mei 2016 heeft de Afdeling de gemeenteraad opgedragen de 1e 
herziening op een drietal onderdelen te wijzigen dan wel nader te motiveren. Dit besluit moet 
binnen 20 weken na de verzending van de tussenuitspraak worden genomen (5 oktober 
2016). De tussenuitspraak is opgenomen op blz. 21 van het bestemmingsplan en betreft de 
volgende onderdelen. 
• Houtendijk 10za te Schoorl (nr.1 op figuur 1.1): de keuze voor het in de 1e herziening 

opnemen van persoonsgebonden overgangsrecht voor de recreatiewoning op het 
perceel dient alsnog gemotiveerd te worden dan wel dient voorzien te worden in een 
uitsterfregeling of andere regeling voor het gebruik van de recreatiewoning op het 
perceel. 

• Perceel Heereweg 202 te Schoorl (nr. 2 op figuur 1.1): het bestemmingsplan dient te 
voorzien in een regeling voor een bebouwd oppervlak van de bestaande veeschuur van 
384 m² en het staartstuk van de stolp van 123 m². 

• Perceel Heereweg 202 te Schoorl: het bestemmingsplan dient te voorzien in een 
passende regeling voor het gebruik van de gronden voor het stallen en fokken van 
paarden als hobbyboer. 
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De Afdeling heeft ten slotte de voorlopige voorziening getroffen dat het plandeel met de 
bestemming 'Wonen‐2 (W‐2)' met de aanduiding '(c)' voor de gronden van het perceel 
Heereweg 202 geacht wordt in werking te zijn getreden. Hierbij heeft de Afdeling bepaald dat 
de bestaande veeschuur en het bestaande staartstuk mogen blijven staan en de gronden 
mogen worden gebruikt voor het stallen en fokken van paarden als hobbyboer. Bij in werking 
treden van het reparatiebesluit vervalt deze voorlopige voorziening. 
 
Het onderhavige reparatiebesluit voorziet in de bovengenoemde onderdelen. Voor het 
overige blijft de 1e herziening ongewijzigd. Voor de uitgebreide overwegingen van uw raad 
bij de eerdere bestemmingskeuze wordt verwezen naar het bestemmingsplan 1e Herziening 
Schoorl, kernen en buurtschappen (zie bijlage 2) .  
 
Reparatie Houtendijk 10za 
Gelet op de tussenuitspraak van de bestuursrechter wordt in plaats van het 
persoonsgebonden overgangsrecht, voor de permanente bewoning van de recreatiewoning 
een uitsterfregeling opgenomen. Deze uitsterfregeling houdt in dat permanente bewoning 
van de recreatiewoning niet langer is voorbehouden aan de huidige bewoners, maar dat 
gebruik voor permanente bewoning is toegestaan tot het moment dat het permanente 
gebruik gedurende een periode van een jaar gestaakt is. 
Er zijn niet meer concrete, op de omstandigheden van het geval toegespitste, redenen naar 
voren te brengen om het persoonsgebonden overgangsrecht nader te onderbouwen. 
Vandaar dat nu wordt voorgesteld een uitsterfregeling op te nemen, dit leidt tot meer 
rechtszekerheid voor de bewoners. De gemachtigde van de eigenaresse van het perceel 
heeft aangegeven dat zij hiermee kan instemmen. 
 
Reparatie Heereweg 202 
Gelet op de tussenuitspraak wordt in afwijking van het bestemmingsplan 1e Herziening 
Schoorl, kernen en buurtschappen voorzien in zowel de oppervlakte van de veeschuur van 
384 m² als het staartstuk van de stolp van 123 m². Hiertoe wordt de regeling zodanig 
aangepast dat ter plaatse van de aanduiding (C) 507 m² aan erfbebouwing is toegestaan. In 
de Bergense bestemmingsplannensystematiek is het geen oplossing om het staartstuk in het 
bouwvlak voor het hoofdgebouw te betrekken. Het staartstuk is architectonisch 
ondergeschikt en daarmee behorend tot de erfbebouwing. 
Daarnaast wordt het gebruik van gronden ook buiten de gebouwen voor het hobbymatig 
fokken en stallen van paarden expliciet geregeld door in de bestemmingsomschrijving te 
voorzien in het hobbymatig uitoefenen van een agrarische activiteit door hobbyboeren. 
 
Met dit reparatiebesluit en bestemmingsplan wordt een planologisch juridische basis gelegd 
voor het perceel Heereweg 202. Het vorige college heeft de eigenaar van Heereweg 202 een 
last onder bestuursdwang opgelegd om een deel van zijn veeschuur te slopen, dit besluit is 
aanhangig bij de Rechtbank Noord-Holland. Gelet op dit raadsvoorstel kan het 
handhavingsbesluit te zijner tijd worden ingetrokken. Het bestemmingsplan maakt dan de 
veeschuur mogelijk en deze hoeft dan niet te worden gesloopt. 
 
Oplegnotitie 
Naar aanleiding van een ingekomen brief (zie bijlage 3) van de advocaat van de eigenaar 
van het perceel Heereweg 202 in Schoorl is het college gewezen op enkele omissies in het 
reparatiebesluit 1e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen.  
 
Meerdere zaken die worden gesteld in de brief kunnen worden weerlegd en hierover is al 
eerder in de procedure een standpunt ingenomen. Zie hiervoor de nota zienswijzen en de 
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toelichting op het bestemmingsplan. Echter drie punten zijn terecht geconstateerd en nog 
niet goed geregeld in het bestemmingsplan. Het betreffen bestemmingsplantechnische 
wijzigingen, geen veranderingen in de politieke afweging en worden daarom beschouwd als 
ondergeschikt. Middels bijgaande oplegnotitie worden deze wijzigingen voorgesteld aan de 
raad en kunnen meteen bij vaststelling worden gerepareerd.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Een gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘1e Herziening Schoorl, kernen en 
buurtschappen’. De Afdeling kan met inachtneming van uw raadsbesluit een einduitspraak 
doen in de hoofdzaak.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Eigenaren percelen en omwonenden 
 
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: Gemeenteraad is bevoegd 

bestemmingsplannen vast te stellen voor eigen grondgebied 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: ja 
De Afdeling en andere partijen worden per brief op de hoogte gesteld van het raadsbesluit. 
Het gewijzigd besluit zal op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt en 
medegedeeld. 
 
Extern overleg gevoerd met: Rho adviseurs 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er zijn geen andere mogelijkheden. De tussenuitspraak van de Afdeling geeft weinig ruimte, 
is vrij duidelijk en draagt de raad op om binnen deze kaders een nieuw besluit te nemen. 
Afwijken hiervan zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot vernietiging van de percelen en betekent 
opnieuw een bestemmingsplan vaststellen. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
De Afdeling en andere partijen worden zo spoedig mogelijk per brief op de hoogte gesteld 
van uw besluit. Het gewijzigde besluit zal op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend 
worden gemaakt en medegedeeld. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het 
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reparatiebesluit. Vervolgens zal de Afdeling een definitieve uitspraak doen. Uw raad wordt 
geïnformeerd over de uitkomst van de beroepsprocedure. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Deze herziening betreft een reparatie van het bestemmingsplan Schoorl, kernen en 
buurtschappen. De kosten voor het opstellen en in procedure brengen van het plan zijn 
opgenomen in de begroting binnen het reguliere budget Bestemmingsplannen.  
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? nee  
 
Risico’s 

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

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Het levert een actueel bestemmingsplan op en duidelijkheid in de langslepende juridische 
zaak Heereweg 202. 
 
 
Bijlagen:  

1. Reparatiebesluit 1e herziening Schoorl, kernen en buurtschappen (inclusief 
tussenuitspraak 201506182/1/R1) 

2. bestemmingsplan 1e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen d.d.25 juni 2015 
3. Brief ingekomen 16 september 2016 mr. Aartse Tuyn betreffende Heereweg 202 
4. Oplegnotitie 
5. Raadsbesluit 
6. Kernboodschap 

 
 
 
Bergen, 23 augustus 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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