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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Vaststellen bestemmingsplan Voorstraat 54 EaZ 
 

 
Voorgesteld besluit 
 
1. Het bestemmingsplan Voorstraat 54 in Egmond aan Zee vast te stellen; 
2. Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te 
stellen ten behoeve van het bestemmingsplan Voorstraat 54 in Egmond aan Zee; 
3. Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan online bekend te maken, te publiceren in de gemeentekrant en de 
Staatscourant alsmede digitaal en fysiek beschikbaar te stellen en gedurende een periode 
van zes weken vrij te geven voor beroep. 
 
Geheimhouding       Nee     Ja  
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 20 mei 2021 
Zaaknummer : BB21.00095 
Voorstelnummer : RAAD210030 
Commissie : Bestemmingsplannen 
Commissiebehandeling : 11 mei 2021 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Plannen en Projecten 
Opsteller(s) : Jeannet Bakkum 
Telefoonnummer : 088 909 7904 
Bijlagen:  : Raadsbesluit, bestemmingsplan Voorstraat 54 

met bijlagen 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
Het perceel Voorstraat 54 in Egmond aan Zee is een locatie waar voorheen een autobedrijf 

gevestigd was. Het plangebied bestaat uit drie aaneengesloten kadastrale percelen waarvan 

een perceel een woonbestemming heeft en twee percelen een bedrijfsbestemming hebben. 

Het voornemen is de bedrijfsbestemming te vervangen door een woonbestemming, de 

opstallen van het voormalige garagebedrijf te slopen en in de plaats daarvan een woonhuis 

met recreatiewoning te realiseren. De bestaande garagebox blijft behouden, deze wordt 

gekoppeld aan de woonbestemming.  

In de bestaande situatie kan op het perceel Voorstraat 54 al een recreatiewoning gebouwd 

worden, deze is echter niet gerealiseerd. De planologische mogelijkheid tot de bouw van een 

recreatiewoning op het perceel behorende bij Voorstraat 54 wordt verschoven naar het 

naastgelegen bouwperceel behorende bij de nieuw te bouwen woning. De mogelijkheid om 

op de huidige plek nog een recreatiewoning op te richten vervalt hiermee.  

Het beoogde plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Kernen Egmond’. Om het 
wonen en de bouw van een nieuwe woning en recreatiewoning mogelijk te maken is het 
opstellen van een bestemmingsplan noodzakelijk. De bestaande bestemming ‘Bedrijf’ wordt 
daarbij opgeheven. In de toelichting en de regels van onderhavig bestemmingsplan zijn de 
uitgangspunten voor de ruimtelijke situatie op het perceel beschreven. Deze uitgangspunten 
zijn getoetst aan geldend beleid alsmede aan milieuaspecten en omgevingsfactoren.  
 
Het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en het m.e.r. besluit 
hebben voor een periode van zes weken, vanaf 21 december 2020 tot 1 februari 2021, ter 
visie gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen binnengekomen.  
 
Uw raad wordt geadviseerd om het bestemmingsplan vast te stellen.  
 
 
INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE 
Ons college heeft bij besluit d.d. 8 december 2020 ingestemd met de ter visie legging van 
het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken. De stukken hebben vanaf 21 
december 2020 tot en met 31 januari 2021 ter visie gelegen. In deze periode zijn geen 
zienswijzen ontvangen.  
 
De raad is bevoegd om het bestemmingsplan wel of niet vast te stellen.  
 

Wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht.  
 

Lokaal beleid/ bestuurlijke doelen 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende politieke dossiers: 
 
Formatie akkoord Nieuw Vertrouwen 2019-2022 
Het plan draagt bij aan het punt Bouwen in Bergen uit het formatieakkoord. Samen met 
initiatiefnemer wordt een inbrei locatie in Egmond aan Zee benut voor woningbouw.  
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Hogere grenswaarde (Wet geluidhinder) 
Gebleken is dat ten gevolge van het wegverkeerslawaai aan de Voorstraat op de te toetsen 
gevels van de nieuw te bouwen woning aan de Voorstraat, een hogere geluidsbelasting 
optreedt dan de voorkeursgrenswaarde van deze geluidsbron, zijnde 48 dB.  
 
Voor de nieuwe woning aan de Voorstraat is gebleken dat de gevelbelasting op de voorgevel 
63 dB bedraagt en op de westgevel 57 dB. Daarmee wordt de voorkeurswaarde 
overschreden maar wordt voldaan aan de maximale grenswaarde van 63 dB voor 
binnenstedelijke situaties.  
 
De recreatiewoning is geen geluidgevoelige bestemming en behoeft alleen getoetst te 
worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Ter plaatse van de recreatiewoning 
wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
Ons college heeft hiervoor een hogere grenswaarde vastgesteld vanwege het 
verkeerslawaai. 
 
Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Voor het initiatief is een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. In onderdeel D11.2 van het 
Besluit m.e.r. staat ten aanzien van woningbouw aangegeven dat er voor een 
bestemmingsplan een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen indien het de 
aanleg, wijziging of uitbreiding betreft van een stedelijk gebied met een oppervlakte van 100 
hectare of meer of de bouw van 2000 woningen of meer. De voorgenomen activiteit is kleiner 
dan de in het Besluit m.e.r. opgenomen drempelwaarde van 100 hectare en het genoemde 
aantal woningen. 
 
Het initiatief is beoordeeld op basis van de criteria die genoemd worden in bijlage III van de 
EEG richtlijn milieueffectbeoordeling. Uit deze beoordeling blijkt dat het is uitgesloten dat er 
specifieke significante milieueffecten zullen optreden naar aanleiding van de realisatie van 
een nieuwe woning tussen Voorstraat 52 en 54 en de realisatie van een recreatiewoning. 
Een nader onderzoek in de vorm van een m.e.r.-beoordeling of m.e.r. is niet vereist. 
 
Ons college heeft hiervoor een m.e.r. beoordelingsbesluit vastgesteld.  
 

 
TOELICHTING OP HET VOORSTEL  
  
Huidig bestemmingsplan 
Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Kernen Egmond’. Het perceel maakt 
onderdeel uit van de kadastrale percelen gemeente Egmond (EMD01), sectie A nummers 
5737 (gedeeltelijk), 5738 en 5744. 
Het plangebied heeft ter plaatse van het woondeel de enkelbestemming ‘Wonen-1’. Ter 
plaatse van de voormalige bedrijfslocatie heeft het perceel de enkel bestemmingen ‘Bedrijf’ 
en ‘Tuin’ en ter plaatse van de bestaande garagebox de bestemming ‘Bedrijf’.  
Binnen de bestemming ‘Wonen-1’ is het mogelijk om binnen het bouwvlak een woning te 
bouwen en in gebruik te nemen. Daarnaast is het toegestaan om binnen deze bestemming 
één recreatiewoning op te richten en in gebruik te nemen.  
Verder hebben alle percelen de dubbelbestemming ‘Waarde-archeologie 4’.  
 
De beoogde woning en een recreatiewoning is geprojecteerd op grond met de bestemming 
‘Bedrijf’ en ‘Tuin’, zodat om deze te kunnen bouwen, van het bestemmingsplan moet worden 
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afgeweken. De gewenste ontwikkeling en beoogde bestemming is alleen mogelijk te maken 
met een nieuw bestemmingsplan.  
 
Nieuw bestemmingsplan 
Dit bestemmingsplan regelt de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe woning op het 
perceel gelegen naast Voorstraat 54, tussen Voorstraat 54 en 52 in. Daarnaast verschuift de 
planologische mogelijkheid voor de bouw en het gebruik van een recreatiewoning op het 
perceel behorende bij Voorstraat 54 naar het perceel behorende bij de nieuw te bouwen 
woning tussen Voorstraat 54 en 52. De bestaande mogelijkheid voor het bouwen en 
gebruiken van een recreatiewoning achter Voorstraat 54 komt hiermee te vervallen. Het 
voormalige bedrijfskavel is dusdanig ruim dat het ruimte biedt voor één nieuwe woning en 
één nieuwe recreatiewoning en waarvan de inpassing stedenbouwkundig goed mogelijk is 
en ook het parkeren goed opgelost kan worden. 
 
Intern salderen 
De garage is altijd in gebruik geweest. Dit betekent dat stikstofdepositie als gevolg van de 
garage-activiteiten kan worden gebruikt voor intern salderen. Er wordt één woning gebouw, 
welke gasloos zal zijn en zal voldoen aan de eisen van BENG (EPC).  
Dit betekent dat de stikstofdepositie zich met name in de bouw- en sloopfase zal voordoen 
(tijdelijke depositie). In de gebruiksfase is alleen verkeer van en naar de woning van belang.  
Van vorenstaande is een berekening gemaakt door Els en Linde. Zij komen tot de conclusie 
dat met intern salderen er geen sprake is van stikstofdepositie. Voor intern salderen is geen 
natuurvergunning nodig. Dat blijkt uit de recente uitspraak van de Raad van State van 20 
januari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:71).  
 
Realisatie van het plan creëert een nieuwe woning in de kern Egmond aan Zee, daarnaast 
verdwijnt een bedrijfsbestemming met een garagebedrijf. Beide ontwikkelingen zijn positief 
voor de kern Egmond aan Zee. Het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.  
 
DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN  
Niet van toepassing. De ontwikkeling het garagebedrijf te beëindigen en hier een 
woonbestemming mogelijk te maken is gebonden aan deze locatie en levert voor Egmond 
aan Zee een ruimtelijke verbetering op.  
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
N.v.t. 
 

RISICO’S  
Met de aanvrager is een planschade verhaalsovereenkomst afgesloten.  
  



 

Pagina 5 van 5 
 

FINANCIËN  
De voor de gemeente te verhalen kosten liggen onder de drempel van € 10.000, -. Er wordt 
geen exploitatieplan vastgesteld. Via de legesverordening worden de ambtelijke kosten 
verhaald. De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en bijbehorende 
onderzoeken zijn voor initiatiefnemer.  
 
Voor het initiatief is een planschade overeenkomst ondertekend.  
 

DUURZAAMHEID 
N.v.t. 
 

PARTICIPATIE 
Initiatiefnemer heeft met de bewoners van de omringende percelen gesproken. Geen van de 
buren heeft zwaarwegende bezwaren tegen het plan.  
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
 
Na vaststelling door uw raad ter vaststelling wordt de publicatie verzonden van het  

vastgestelde bestemmingsplan t.b.v. beroepsfase. Op 31 mei 2021 start de beroepsfase die 

zes weken duurt.  
 
 
 BIJLAGEN 
N.v.t. 
 
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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