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Vaststelling Bestemmingsplan Korfwaterweg 13a in Petten

Publiekssamenvatting
Staatsbosbeheer wil het perceel Korfwaterweg 13a in Petten als woning in gebruik te (laten) nemen.
Het perceel heeft conform het geldendebestemmingsplan 'Petten, 't Zand, Callantsoog, Groote
Keeten’ de bestemmingen Bedrijf en Natuur. Binnen de bestemmingen Bedrijf en Natuur is het niet
toegestaan te wonen.

Gevraagde besluit
1. geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat dit
bestemmingsplan geen betrekking heeft op een op grond van artikel 6.12, lid 1 Wro aangewezen
bouwplan waarvoor een exploitatieplan is voorgeschreven;
2. het bestemmingsplan "Korfwaterweg 13a" in Petten, bestaande uit geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441 .BPPTTNKORFWW13a-VA01, met
bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Aanleiding
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 7 juli tot en met 18 augustus 2018 ter inzage gelegen voor
zienswijzen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Belang
De gemeenteraad is het bevoegde gezag om een bestemmingsplan vast te stellen. Vanuit een
goede ruimtelijke ordening is het wenselijk om mee te werken aan de voorgenomen ontwikkeling.

Centrale vraag
Wilt u medewerking verlenen aan de ontwikkeling en het bestemmingsplan vaststellen?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Behalve de omzetting van de bestemming van 'Bedrijf’ naar 'Wonen', wordt ook de bestemming
‘Tuin’ toegevoegd en wordt het gedeelte van het perceel dat nu als ‘Natuur' is bestemd ook
bestemd als 'Wonen' of 'Tuin'. Hiermee wordt een gewenste situatie bereikt, omdat een potentieel
hinder veroorzakende functie uit dit woon- en natuurgebied wordt verwijderd. Hiermee krijgt het
perceel dezelfde bestemmingen en uitstraling als de naast gelegen percelen.
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Kader
In het vigerend bestemmingsplan 'Petten, 't Zand, Callantsoog, Groote Keeten' uit 2010 heeft het
perceel de enkelbestemmingen ‘Bedrijf’ en ‘Natuur’. Voorts geldt de dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie - 4’.

Argumentatie
«
»
»
»

Een potentieel hinder veroorzakende functie wordt uit het woon- en natuurgebied verwijderd;
Er was al een wijzigingsbevoegdheid voor de bedrijfsbestemming, dit wordt nu uitgebreid met
een stukje natuur zodat het hele kavel gebruikt kan worden als woning en tuin;
Als het bestemmingsplan niet wordt vastgesteld, zal deze potentiële hinder veroorzakende functie
gehandhaafd blijven en kan de gemeente niet voldoen aan de privaatrechtelijke overeenkomst;
Een alternatief is om alleen de wijzigingsbevoegdheid toe te passen.

Maatschappelijk draagvlak
Het plan is in een vroegtijdig stadium met de directe buren besproken. De buren hebben geen
bezwaar tegen het initiatief.

Financiële consequenties
Ter verzekering van het kostenverhaal en planschade e.d. is een anterieure overeenkomst getekend.

Communicatie van het besluit
Na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het raadsbesluit op de gebruikelijke wijze
bekendgemaakt in de Staatscourant en op de website van de gemeente.

Realisatie van het besluit
Het besluit wordt samen met het bestemmingsplan ter visie gelegd gedurende zes weken. Binnen die
periode kunnen bepaalde belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State:
Belanghebbenden die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren hebben gebracht;
Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een
zienswijze naar voren te brengen;
Belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de
vaststelling heeft aangebracht.
Het bestemmingsplan treedt na de genoemde periode in werking tenzij de provincie en/of het rijk
ingrijpen via een aanwijzing dan wel belanghebbenden beroep instellen én gelijktijdig een
verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling doen. In het laatste geval
wordt de werking opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en/wethouders van de gemeente Schagen,
gemeentesecretaris

De heer NfH. Swellengrebel

lemeester

J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen: het bestemmingsplan Korfwaterweg 13a in Petten bestaande uit: regels,
toelichting, verbeelding en bijlagen.
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