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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Vaststellen Bestemmingsplan Hoeverweg 23, Egmond aan den 
Hoef 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
Het bestemmingsplan Hoeverweg 23, Egmond aan den Hoef vast te stellen. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
 
Aan de Hoeverweg 23 te Egmond aan den Hoef in de gemeente Bergen was tot voor kort 
een agrarisch loonbedrijf gevestigd. Aan de wegzijde werd daarbij gewoond in een stolp 
(bedrijfswoning). In de schuur achter de stolp vonden de bedrijfsactiviteiten plaats. De schuur 
en de bij het perceel behorende agrarische grond zijn op dit moment na het beëindigen van 
het loonbedrijf in gebruik bij een andere agrariër. De schuur wordt daarbij gebruikt voor de 
opslag van bollen. De stolp wordt gebruikt voor regulier wonen. Er is daarbij geen functionele 
binding meer tussen het wonen in de stolp en de agrarische activiteit in de schuur. 
Initiatiefnemer heeft verzocht om de stolp te splitsen in maximaal drie woningen en om het 
huidige agrarisch gebruik van het land en de schuur voort te zetten. Dit is niet mogelijk op 
basis van het geldende bestemmingsplan. Het gebruik voor regulier wonen in combinatie 
met het huidige agrarische gebruik van de schuur past namelijk niet binnen de agrarische 
bestemming. In het kader van het “ja, tenzij principe” is onderzocht binnen welke 
voorwaarden het plan kan worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch 
vast te leggen, is een bestemmingsplan opgesteld. Het voorstel is om dit bestemmingsplan 
vast te stellen. 
 
KEUZERUIMTE 
 
Het vaststellen van een bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid. Het staat de raad altijd 
vrij om voldoende gemotiveerd te besluiten een bestemmingsplan niet of gewijzigd vast te 
stellen.  
Het initiatief is getoetst aan beleidskaders van de gemeente Bergen en de provincie Noord-
Holland voor het wijzigen van de bestemming van agrarische bouwpercelen naar wonen. 
 

TOELICHTING OP HET ADVIES  
 
Op het perceel bevinden zich een stolp en een grote schuur. De stolp is de voormalige 
agrarische bedrijfswoning behorende bij het agrarische bedrijf dat op het perceel gevestigd 
was. De stolp is geen aangewezen monument, maar wel karakteristiek. Het agrarische 
bedrijf is gestopt. De schuur wordt verhuurd voor de droge opslag van bollen aan een 
agrariër die ook de omliggende agrarische percelen in gebruik heeft. 
Omdat het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid door de Raad van State voor wat betreft 
de agrarische bestemmingen is vernietigd, wordt voor de bestemming van dit perceel 
teruggevallen op het bestemmingplan Landelijk Gebied 1998. Op het perceel geldt de 
bestemming “Agrarisch aanverwant bedrijf”. Binnen deze bestemming mogen op de op de 
bestemmingsplankaart aangegeven locatie een bedrijfswoning en schuren aanwezig zijn ten 
behoeve van de gegeven bestemming.  
 
Het initiatief bestaat uit het wijzigen van de huidige bestemming in de bestemming “Wonen”, 
waarbij de stolp wordt gesplitst in 3 woningen en voor de schuur het gebruik wordt beperkt 
tot het huidige gebruik, namelijk de droge opslag van bollen. Het resterende deel van het 
perceel krijgt een agrarische bestemming. 
 
Om het initiatief mogelijk te maken is het getoetst aan zowel het Provinciale als 
gemeentelijke ruimtelijke beleid. 
 
Binnen het beleid van de provincie en de gemeente is onder voorwaarden het splitsen van 
een stolp bij het beëindigen van de agrarische activiteit mogelijk. Op grond van de 
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Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) mag op voormalige agrarische bouwpercelen een 
functiewijziging plaatsvinden van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning. Een 
karakteristieke boerderij mag daarbij worden gesplitst. Eén van de belangrijkste voorwaarden 
is dat sprake is van volledige beëindiging van het agrarisch bedrijf.  
 
In het kader van het “ja, tenzij principe” is in deze casus beoordeeld dat het feitelijke 
agrarische gebruik dat heeft plaatsgevonden op het perceel is beëindigd en er ook geen 
functionele (agrarische) binding meer is tussen de stolp en de schuur op de achterzijde van 
het perceel. Daarmee kan het splitsen van de stolp voldoen aan het beleid, waarbij de 
provincie de voorwaarde heeft gesteld dat de schuur bestemd wordt voor uitsluitend het 
huidige gebruik, zijnde de droge opslag van bollen.  
 
Met de gekozen oplossing wordt invulling gegeven aan het behoud en het stimuleren van de 
agrarische sector. De omliggende percelen blijven aantrekkelijk voor de bollenteelt. De 
omliggende percelen liggen namelijk in het bollenconcentratiegebied.  
Aan de andere kant voorkomen we zo dat in de toekomst aanspraak gemaakt kan worden op 
een nieuw te bouwen bedrijfswoning bij de schuur en dus verdere verstening van het 
landelijk gebied. Door het agrarische gebruik in de schuur te beperken tot droge opslag van 
bollen, wordt het woon- en leefklimaat van aangrenzende woningen niet nadelig geschaad. 
Het wijzigen van de bestemming van de stolp leidt er ook niet toe dat in de buurt gelegen 
bedrijven worden beperkt in hun bedrijfsvoering. 
 
Verder wordt met het initiatief de karakteristieke stolp behouden. Het uiterlijk van de stolp 
blijft gehandhaafd omdat de stolp inpandig wordt gesplitst. Ook de aanblik van het erf 
verandert niet. De aanwezig erfbeplanting blijft intact. De stolp en het erf behouden daarmee 
de bestaande landschappelijke en cultuurhistorische uitstraling. 
 
Al met al is er sprake van een goede ruimtelijke ordening en daarom wordt voorgesteld het 
bestemmingsplan vast te stellen.  
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
 
N.v.t., er is geen sprake van een afweging van alternatieven. 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
 

Het concept ontwerpbestemmingsplan is op grond van artikel 3.1.1. Bro voor advies naar de 
wettelijke overlegpartners gestuurd. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK), de Regionale Uitvoeringsdienst NHN (RUD) en de Veiligheidsregio NHN hebben 
een reactie gegeven. 
 
HHNK heeft om een nadere toelichting gevraagd ten aanzien van de toename van het 
huishoudelijke afvalwater en wijze waarop dit wordt ingezameld en afgevoerd naar de 
gemeentelijke riolering. In de toelichting op het bestemmingsplan is opgenomen dat wordt 
aangesloten op het bestaande vuilwaterafvoer en dat indien nodig de capaciteit zal worden 
aangepast. 
  
De RUD heeft de milieuaspecten van het bestemmingsplan beoordeeld. Conclusie is dat het 
plan ten aanzien van milieuzonering, geluid, lucht en natuur/ecologie akkoord is.  
Ten aanzien van externe veiligheid ontbreekt de onderbouwing van de effectafstanden m.b.t. 
het LPG-tankstation. In de toelichting op het bestemmingsplan is de onderbouwing 
toegevoegd. Op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) geldt voor het 
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plaatsgebonden risico (PR) een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde 
voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij een 
ruimtelijke ontwikkeling moet aan deze normen worden voldaan. Het plangebied ligt 
ruimschoots buiten de PR10-6 contour. Wel bevindt het plangebied zich binnen de grootste 

effectafstand van 160 meter. Hierbinnen zijn 'zeer kwetsbare objecten' niet toegestaan. Maar 
met het plan worden geen ‘zeer kwetsbare objecten’ binnen 160 meter van de risicobron 
mogelijk gemaakt. 
Voor het aspect bodem stelt de RUD dat er een bodemonderzoek NEN-5740 moet worden 
uitgevoerd. Het bodemonderzoek wordt aan de aanvraag voor de omgevingsvergunning 
‘bouwen’ toegevoegd. Deze vergunning loopt een eigen apart spoor. 
 
De Veiligheidsregio NHN concludeert dat het plan niet leidt tot substantiële wijziging van 
bestaande incidentscenario’s. De bestrijdbaarheid van een eventueel rampscenario in dit 
gebied wordt door dit plan in geringe mate beïnvloed. De opmerkingen leiden niet tot 
aanpassingen van het plan. 
 
In een vroeg stadium is over het plan overleg geweest met de provincie. De provincie Noord-
Holland heeft geen reactie gegeven in het kader van het vooroverleg 3.1.1 Bro. 
 

RISICO’S  
 
De risico’s zijn voor initiatiefnemer. Eventuele planschadeclaims worden door middel van 
een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer/ eigenaar afgedekt. 
Het vaststellen van een exploitatieplan is in dit geval daarom ook niet aan de orde. 
 

FINANCIËN  
 
N.v.t. 
 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
 
Het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd in de gemeentekrant, gemeenteblad en de 
Staatscourant. Het ontwerpbestemmingsplan lag vanaf 21 maart 2019 t/m 1 mei 2019 ter 
inzage op het gemeentehuis en was in die periode te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  
In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er in deze periode nog reacties van 
de wettelijke overlegpartners binnengekomen (zie onder het kopje “Regionale samenwerking 
en couleur locale”). 
 

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
 
Als het bestemmingsplan door de raad is vastgesteld, wordt het plan binnen 2 weken 
gepubliceerd en ter inzage gelegd. Belanghebbenden hebben dan gedurende 6 weken de 
mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Indien geen beroep wordt ingesteld is het plan na deze ter inzage periode 
onherroepelijk. 
 
BIJLAGEN 
 
Bestemmingsplan (toelichting, regels, verbeelding) 
 

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
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N.v.t. 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


