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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Vaststelling bestemmingsplan 'Tijdverdrijfslaan 5, Egmond aan 
den Hoef'

Voorgesteld besluit

Uw raad besluit:
1. Het bestemmingsplan 'Tijdverdrijfslaan 5, Egmond aan den Hoef' vast te stellen;
2. Voor het bestemmingsplan 'Tijdverdrijfslaan 5, Egmond aan den Hoef' geen 
exploitatieplan vast te stellen.

Geheimhouding

 Nee
 Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
Aan de Tijdverdrijfslaan 5 is de eigenaar voornemens om de bestaande woning te 
slopen en hiervoor op dezelfde plaats een nieuwe woning te realiseren. Omdat 
het bouwvlak zich momenteel niet onder de bestaande woning bevindt maar 
onder de loods is dit in strijd met het bestemmingsplan. Deze wisseling berust 
waarschijnlijk op een fout bij de bestemmingsplanherziening van Landelijk 
Gebied Zuid. Omdat deze fout te herstellen en de nieuwbouw van het woonhuis 
mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden herzien. Een ontwerp 
bestemmingsplan is opgesteld en heeft vanaf 25 juni 2020 gedurende zes weken 
ter inzage gelegen conform de wettelijke eisen. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. Voorgesteld wordt dan ook om het bestemmingsplan ter vaststelling 
aan te bieden aan de raad.

KEUZERUIMTE
De raad heeft in dit geval beleidsvrijheid om een keuze te maken die hij in het 
belang van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. Indien de raad van 
mening is dat er met dit bestemmingsplan sprake is/blijft van een goede 
ruimtelijke ordening, kan de raad besluiten het bestemmingsplan vast te stellen. 
Indien de raad van mening is dat geen sprake (meer) is van een goede 
ruimtelijke ordening, kan de raad gemotiveerd besluiten om het 
bestemmingsplan niet vast te stellen.

TOELICHTING OP HET ADVIES 
Op het perceel geldt het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Zuid”. Op het perceel bevinden 
zich de bestemmingen Wonen en Tuin. Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak binnen 
de bestemming Wonen gebouwd te worden. Per bouwvlak is één woning toegestaan. De 
maximale goot- en bouwhoogte bedragen respectievelijk 4 en 8 meter. Nieuwe woningen 
mogen een inhoud hebben van ten hoogste 600 m3. In de huidige situatie is het zo dat het 
bouwvlak onder de loods ligt, de woning ligt buiten het bouwvlak.

De bewoner heeft de wens om de bestaande woning te vervangen door een nieuwe woning. 
Het bestemmingsplan staat echter geen woning toe buiten het bouwvlak. Er is een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld om het bouwvlak op de gewenste plek neer te leggen. De 
bestaande woning bevindt zich al grotendeels binnen dit vlak. De bestaande loods fungeert 
in de nieuwe situatie als bijgebouw. 

Het initiatief is in strijd met het bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk te maken is het 
getoetst aan zowel het Provinciale als gemeentelijke ruimtelijke beleid. Het bestemmingsplan 
maakt geen nieuwe woning mogelijk maar enkel een verplaatsing van het bouwvlak binnen 
het perceel. De nieuwe woning voldoet aan het nieuwe Bouwbesluit en daarmee ook aan de 
actuele duurzaamheidseisen. Het voorliggend bestemmingsplan past binnen de 
Omgevingsvisie NH2050 en binnen de Provinciale Ruimtelijke verordening. Het plan past 
tevens binnen de gemeentelijke woonvisie en het bestemmingsplan “Parkeren”.

Tevens is een Aeriusberekening uitgevoerd waaruit is gebleken dat er geen sprake is van 
significante stikstofdepositie als gevolg van het plan (0,00 mol/ha/jaar). 
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Hiertoe is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat met ingang van 25 juni 2020 
gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

Voorgesteld wordt dan ook om het bestemmingsplan vast te stellen.

OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE 
Het bouwvlak bevindt zich momenteel onder de voormalig agrarische loods. Dit is hoogst 
ongebruikelijk bij een woonbestemming en berust waarschijnlijk op een fout bij herziening 
van het bestemmingsplan. Door het bouwvlak te verplaatsen naar de plek waar momenteel 
het bouwvlak ligt wordt dit hersteld en kan de nieuwe woning worden gerealiseerd. De 
verplaatsing van het bouwvlak is dan ook ruimtelijk acceptabel, het betreft met name een 
juridische wijziging. In de praktijk is er nagenoeg geen wijziging van de ruimtelijke impact 
omdat de nieuwe woning wordt gebouwd ter plaatste van de oude woning. 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
N.v.t. 

RISICO’S 
Gelet op het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het bestemmingsplan en gelet 
op de ruimtelijke onderbouwing in de toelichting van het bestemmingsplan, wordt de kans op 
een gegrond beroep als zeer beperkt ingeschat.

FINANCIËN 
Met de initiatiefnemer van het bestemmingsplan is een planschadeovereenkomst gesloten, 
waarmee eventuele gegronde planschadeclaims voor rekening zijn van de initiatiefnemer en 
de gemeente geen financiële risico’s loopt. Tevens zijn leges verschuldigd voor de 
planprocedure.

Dit maakt dat de raad expliciet moet besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen. 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
Gezien de kleinschaligheid en de zeer beperkte ruimtelijke impact, is op voorhand geen 
participatietraject gevolgd. Van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze is ook 
geen gebruik gemaakt. 

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Indien de raad besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, wordt het 
bestemmingsplan volgens de gebruikelijke wettelijke regels voor 6 weken ter 
inzage gelegd. Dit vindt zowel in papieren vorm als digitaal plaats. De ter inzage 
legging wordt gepubliceerd in de Staatscourant het digitaal Gemeenteblad en op 
de gemeentepagina van het huis-aan-huisblad. Na afloop van de inzagetermijn is 
het bestemmingsplan onherroepelijk, tenzij er beroep is ingesteld. Omdat er geen 
zienswijzen zijn ingediend, is de kans op een beroep zeer beperkt.

BIJLAGEN
1. Collegebesluit;
2. Raadsbesluit;
3. Bestemmingsplan 'Tijdverdrijfslaan 5, Egmond aan den Hoef'

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
N.v.t 
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Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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