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Coordinatiebesluit Langevliet 18 in Callantsoog

Publiekssamenvatting
Met toepassing van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
kunnen de verschillende procedures voor het oprichten van een self service autowasgelegenheid 
aan de Langevliet 18 in Callantsoog worden gecoördineerd. Doel hiervan is een versnelling van de 
besluitvorming. Om deze regeling te kunnen toepassen is een raadsbesluit nodig.

Gevraagde besluit
Een coordinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening (Wro) ten behoeve van het bouwplan Langevliet 18 in 
Callantsoog te nemen, waarbij:
1. Het oprichten van een self service autowasgelegenheid op het perceel kadastraal bekend 
gemeente Callantsoog, sectie B, nummer 1045 in Callantsoog overeenkomstig artikel 3.30, lid 1 Wro 
wordt aangegeven als een geval waarin de voorbereiding en bekendmaking van een 
bestemmingsplan wordt gecoördineerd met de voorbereiding en de bekendmaking van de 
volgende besluiten:
- de vaststelling van het bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro:
- het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1. lid 1 onder a Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) voor het bouwen van een bouwwerk;
2. Het college van burgemeester en wethouders het coördinerend bestuursorgaan is.
3. Dit besluit te publiceren, waarna het in werking treedt op de eerste dag na de datum van 
bekendmaking.

Aanleiding
In 2013 is door de initiatiefnemer een wijziging van de bestemmingen van de percelen Langevliet 17 
en 18 aangevraagd om een uitbreiding van het autobedrijf mogelijk te maken. Deze wijziging is 
doorgevoerd in het bestemmingsplan “Buitengebied Zijpe”, vastgesteld door uw raad op 22 april 
2014. Tegen het bestemmingsplan zijn diverse beroepen ingediend. Op 29 juli 2015 heeft de Raad van 
State een uitspraak gedaan inzake de beroepen. Daarbij is het plandeel ‘bedrijf' en de aanduiding 
"specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf' op het adres Langevliet 18 in Callantsoog vernietigd.
De initiatiefnemer heeft nu opnieuw een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan op de 
percelen Langevliet 17 en 18 in Callantsoog ingediend teneinde toch de self service 
autowasgelegenheid op de Langevliet 18 te kunnen realiseren.

Belang
Met toepassing van de coördinatieregeling wordt een versnelling in de besluitvorming bewerkstelligd. 
Dit is zowel voor de omwonenden als voor de aanvrager van belang.

Centraie vraag
Wilt u met het nemen van een coordinatiebesluit bewerkstelligen dat op een efficiënte manier kan 
worden voorzien in een goede ruimtelijk aanvaardbare bestemming voor de percelen Langevliet 17 
en 18 in Callantsoog?
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Beoogd maatschappelijk resultaat
Zie onder het kopje belang.

Kader
» Wet op de ruimtelijke ordening 
» Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
« Milieuwetgeving

Argumentatie
De oprichting van een self service autowasgelegenheid is in strijd met het bestemmingsplan, daarom 
heeft de initiatiefnemer naast de ingediende aanvraag omgevingsvergunning ook een verzoek 
gedaan om het bestemmingsplan te wijzigen. Om te zorgen dat er niet twee aparte procedures 
moeten worden gevoerd (één voor de omgevingsvergunning en één voor het bestemmingsplan) 
wordt u nu voorgesteld om beide besluiten te coördineren.

De grondslag hiervoor is te vinden in artikel 3.30 Wro, zo zijn verschillende procedures gezamenlijk te 
doorlopen. De verschillende besluiten worden met één procedure voorbereid. Dat schept niet alleen 
helderheid, maar zorgt er ook voor dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning optimaal 
worden afgestemd. De gecoördineerd procedure volgt de bestemmingsplanprocedure voor beide 
besluiten tegelijk. Tegen de besluiten die na de gecoördineerde voorbereidingsprocedure worden 
genomen, kan beroep worden ingesteld. De afhandeling van de beroepen gebeurt in één keer door 
de Raad van State. Er komt dus één uitspraak over het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning. De Raad van State dient binnen zes maanden na ontvangst van het 
verweerschrift op het beroep te beslissen.

Wij stellen u dan ook voor om voor de oprichting van de autowasgelegenheid coördinatie van 
besluitvorming mogelijk te maken. Een ontwerpbesluit treft u hierbij aan.

Maatschappelijk draagvlak
n.v.t.

Financiële consequenties
geen

Communicatie van het besluit
Het besluit wordt gepubliceerd.

Realisatie van het besluit
Het coördinatiebesluit wordt gepubliceerd. Hierna zal het bestemmingsplan worden opgesteld en 
wordt dit gezamenlijk met de al ingediende aanvraag omgevingsvergunning en bijbehorende 
stukken ter visie gelegd.

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

burgemeester en we 

ļemeenteseçretaris

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

burgemeestéĩ

van Kampen-NouwenMevrouw.De heer N.H. Swellengrebel

Gepubliceerde bijlagen:
Verbeelding bestemmingsplan Langevliet 17-18 Callantsoog
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