
Registratienr. 19.004843

n | GEMEENTE

behagen

Raadsvoorstel
Raadsvergadering van 19 februari 2019

Datum coll.besl. 
Voorstel van 

Telefoonnr. 
Registratienr. 

Onderwerp

30 oktober 2018 
P.E. Brouwer-Stam 
0224 - 210 250 
19.004843
ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Natuurpark de Bongerd

Publiekssamenvatting
Het ontwerpbestemmingsplan 'Natuurpark De Bongerd' heeft ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er 
zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan 
ongewijzigd vast te stellen. Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om naast de bestaande 
recreatie met tenten ook recreatie met vaste kampeermiddelen mogelijk te maken op Natuurpark De 
Bongerd. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld.

Gevraagde besluit
1. Het bestemmingsplan 'Natuurpark De Bongerd', bestaande uit geometrisch bepaalde 
planobjecten als ven/at in het GML-bestand NL.IMRO.0441 .BPREC2009BONGERD-VA01, met 
bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
2. 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.

Aanleiding
De initiatiefnemer heeft een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de bestemming op het 
Natuurpark De Bongerd van ‘Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 ’ naar ‘Recreatie - Verblijfsrecreatie 2’.
Het college heeft voor de voorgenomen ontwikkeling een bestemmingsplan in procedure gebracht.

Belang
Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Het is nu aan uw raad om een besluit te 
nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de 
gemeenteraad namelijk bevoegd om te besluiten over het vaststellen van een bestemmingsplan. 
Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het wenselijk om mee te werken aan de voorgenomen 
ontwikkeling.

Centrale vraag
Wilt u meewerken aan de voorgenomen ontwikkeling en het bestemmingsplan vaststellen?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Camping De Bongerd is een toekomstbestendig recreatiebedrijf omdat de ontwikkelingen op 
recreatiegebied gevolgd worden en het concept van de camping wordt aangepast aan deze 
nieuwe ontwikkelingen

Kader
» Het vigerend bestemmingsplan voor Natuurpark De Bongerd is het bestemmingsplan 

“Recreatieterreinen Harenkarspel". De gronden hebben de bestemming 'Recreatie - 
Verblijfsrecreatie 1' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4’.

« In de "Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen” is aangegeven op welke wijze medewerking kan 
worden verleend als plannen afwijken van een bestemmingsplan.
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Argumentatie
» Er is een anterieure overeenkomst gesloten. Met deze overeenkomst kan eventuele planschade 

verhaald worden en wordt de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling geborgd.
» Uit de onderzoeken naar de natuur, archeologie en water blijkt dat er geen belemmeringen zijn 

voor de bestemmingswijziging.
» De provincie is akkoord met de voorgestelde bestemmingswijziging.
« De ontwikkeling van het Natuurpark De Bongerd is conform de regionale visie verblijfsrecreatie.

Maatschappelijk draagvlak
Op het ontwerpbestemmingsplan heeft een ieder zienswijzen kunnen indienen. Hiervan is geen 
gebruik gemaakt.

Financiële consequenties
» Uit de Wet ruimtelijke ordening volgt dat de gemeenteraad voor een aantal categorieën 

bouwplannen een exploitatieplan moet vaststellen. Dat is hier niet noodzakelijk.
» De financiële consequenties zijn geheel voor rekening van de initiatiefnemer.
» Er is een anterieure overeenkomst afgesloten met de initiatiefnemer waardoor eventuele 

planschade verhaald kan worden.
» De ambtelijke uren worden gedekt door de leges.

Communicatie van het besluit
De communicatie rond de bestemmingsplanprocedure is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening. Er 
volgt een kennisgeving dat het bestemmingsplan is vastgesteld in de Staatscourant en in het 
Gemeenteblad. Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn daarna in te zien via 
ruimtelijkeplannen.nl.

Realisatie van het besluit
Na uw besluit wordt een kennisgeving gedaan van de vaststelling en wordt het vastgestelde 
bestemmingsplan ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen beroep indienen, als zij eerder 
zienswijzen hebben ingediend of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een 
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Indien er geen beroep wordt 
ingediend, wordt het bestemmingsplan na de beroepstermijn onherroepelijk. Mocht er wel beroep 
worden ingediend, dan ontvangt uw raad hierover bericht.

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

leester en wethouders van de gemeente Schagen,

meentesecretaris burgermee;

IvievrouŵvM.J.PDe heer N.t-r. Swellengrebel iampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen: het bestemmingsplan Natuurpark De Bongerd bestaande uit: regels, 
verbeelding, toelichting en bijlagen.
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