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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Sint Adelbertusweg 42

Voorgesteld besluit

1. Het bestemmingsplan 'Sint Adelbertusweg 42, Egmond-Binnen' overeenkomstig de bijlage 
vast te stellen;
2. Voor het bestemmingsplan 'Sint Adelbertusweg 42 Egmond-Binnen' geen exploitatieplan 
vast te stellen.

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
Het voorliggend bestemmingsplan betreft het wegnemen van de specifieke 
aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – voormalig agrarische bebouwing’ en 
het toevoegen van 2 bouwvlakken ten behoeve van in totaal 4 nieuwe woningen 
op de Sint Adelbertusweg 42 in Egmond-Binnen. Het perceel is een voormalig 
agrarisch bedrijf waarvan de loods inmiddels geen functie meer heeft en in 
slechte staat verkeert. Het voornemen is om de loods te slopen en op de gronden 
ter plaatse nieuwe woningen mogelijk te maken.

Om deze herziening mogelijk te maken is een ontwerp bestemmingsplan 
opgesteld en deze heeft vanaf 2 november 2020 gedurende zes weken ter inzage 
gelegen conform de wettelijke eisen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Daarom 
wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan uw raad aangeboden.

INVLOED KADERS OP 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 VOORSTEL 
Op het perceel Sint Adelbertusweg 42 bevinden zich een grote loods en twee 
woonhuizen. Het perceel was oorspronkelijk een agrarisch perceel. Het agrarisch 
bedrijf is reeds in 1997 beëindigd. De loods op het perceel is in slechte staat en 
vergt jaarlijks onderhoud. Tevens is het dak van de loods asbesthoudend en deze 
dient per 1 januari 2024 vrij te zijn van asbesthoudende materialen. Het 
voornemen is om de loods te slopen en hiervoor in de plaats vier bouwkavels ten 
behoeve van wonen te realiseren.

Binnen het huidige bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming wonen 
met de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – voormalige agrarische 
bebouwing’. Het voornemen is in strijd met het huidige bestemmingsplan omdat 
uitsluitend binnen bouwvlakken hoofdgebouwen (in dit geval woningen) mogen 
worden opgericht. Op dit moment is er één bouwvlak aanwezig waarbinnen twee 
woningen zijn toegestaan. Zodoende is er gekozen voor om een nieuw 
bestemmingsplan op te stellen waarbij twee bouwvlakken worden toegevoegd 
waar in totaal vier woningen mogelijk zijn. De specifieke aanduiding voor 
voormalig agrarische bebouwing komt te vervallen. 

Om het initiatief mogelijk te maken is getoetst aan zowel het provinciale als het 
gemeentelijk ruimtelijk beleid. Het bestemmingsplan past binnen de 
Omgevingsvisie NH2050 en de Provinciale Omgevingsverordening (NH2020) 
omdat het een kleinschalige ontwikkeling bevat binnen het bestaand stedelijk 
gebied waar reeds sprake is van een stedelijke functie. Het plan past tevens 
binnen het bestemmingsplan “Parkeren”.

Voorgesteld wordt dan ook om het bestemmingsplan vast te stellen.
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DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
We zijn van mening dat het weg bestemmen van de agrarische loods en hiervoor in de 
plaats woningen te realiseren een positieve ontwikkeling is voor de locatie. De loods verkeert 
in een slechte staat en er is geen zicht op een vervolgfunctie. Door hiervoor in de plaats 
woningen mogelijk te maken zal de ruimtelijke kwaliteit in het gebied verbeteren. Mede 
doordat er gekozen wordt voor twee-onder-een-kap woningen waartussen doorzichten 
ontstaan naar het achtergelegen gebied. Om deze doorzichten te borgen is een bestemming 
groen opgenomen waar niet gebouwd mag worden noch hoog opgaande beplanting 
gerealiseerd mag worden. 

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 uw raad expliciet moet besluiten om geen exploitatieplan vast te 
stellen. Dit is geregeld in hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening.

DUURZAAMHEID
De initiatiefnemers hebben aangeven een hoge duurzaamheidsambitie te hebben. Ze willen 
de woningen realiseren als nul-op-de-meter woningen. Momenteel onderzoekt de 
initiatiefnemer of het mogelijk is een collectieve warmtebron te krijgen of dat individuele 
warmtepompen worden toegepast. Het bouwen van aardgasvrije woningen volgt uit de 
verplichtingen op rijksniveau.

PARTICIPATIE
De initiatiefnemer heeft zelf een bewonersavond georganiseerd om buurtbewoners te 
informeren over de ontwikkeling en tips en suggesties op te halen. De avond is door diverse 
omwonenden bezocht, tijdens de avond hebben omwonenden aangegeven het plan te 
ondersteunen. Na de bewonersavond heeft één van hen zich gemeld bij de gemeente. Deze 
bewoner woont tegenover de plaats voor de nieuwe woningen en hij verzoekt een 
verschuiving van het bouwvlak zodat het vrije uitzicht behouden blijft. De initiatiefnemers zijn 
hierop in overleg gegaan met deze bewoner. Dit heeft niet geresulteerd in de wijziging van 
het plan. Gelet op de reeds geplande stroken met de bestemming groen en de gekozen 
stedenbouwkundige opzet van twee-onder-een-kapwoningen, ter borging van de ruimtelijke 
kwaliteit, is er geen mogelijkheid om de woningen zodanig te verschuiven. Tevens is te 
stellen dat op basis van de huidige planologische bouwmogelijkheden (de bestaande schuur) 
op het perceel een vrij uitzicht niet was gewaarborgd. Vervolgens is van de mogelijkheid tot 
het indienen van een zienswijze geen gebruik gemaakt.
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UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Indien uw 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. Raadsbesluit;
2. Bestemmingsplan ‘Sint Adelbertusweg 42, Egmond-Binnen’ (diverse stukken)

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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