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Coördinatiebesluit woningbouwproject Delftweg 15 te Tuitjenhorn

Publiekssamenvatting
Door toepassing van de coördinatieregeling in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan 
de voorbereiding voor de verschillende procedures voor het woningbouwproject Delftweg 15 in 
Tuitjenhorn (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) worden gecoördineerd waardoor 
versnelling van besluitvorming kan plaatsvinden. Het toepassen van deze regeling vraagt een 
raadsbesluit.

Gevraagde besluit
Vast te stellen een coördinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het 
woningbouwproject Delftweg 15 te Tuitjenhorn waarbij:

1. Het woningbouwproject aan de Delftweg 15 overeenkomstig artikel 3.30, lid 1, Wet 
ruimtelijke ordening, wordt aangewezen als project waarin de verwezenlijking van het 
gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat de voorbereiding en bekend 
making van een bestemmingsplan wordt gecoördineerd met de voorbereiding en 
bekendmaking van het besluit dat hieronder nader wordt aangeduid.

2. De coördinatie betrekking heeft op de volgende besluiten:
de vaststelling van het bestemmingsplan ex artikel 3.1. Wet ruimtelijke ordening; 
het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, waarbij het college van burgemeester en 
wethouders het coördinerend bestuursorgaan is.

Aanleiding
Door de eigenaar van perceel Delftweg 15 (Zeeman Vastgoed) is gevraagd of het gemeentebestuur 
planologische medewerking wil verlenen aan realisatie van een woningbouwproject op de plek waar 
op dit moment een kassencomplex en bedrijfsgebouwen staan.
Aanvankelijk was het de bedoeling om van de binnenplanse wijzigingsbevoegdheid (omzetten 
bestemming “Bedrijf” naar "Wonen”) gebruik te maken. Het geldende bestemmingsplan geeft geen 
indicatie van het aantal woningen dat ter plaatse is toegestaan. Bij uitwerking van de plannen werd 
duidelijk dat een deel van het bedrijfsperceel de bestemming “Gemengd” heeft. Binnen deze 
bestemming is wonen eveneens toegestaan, echter een bouwvlak ontbreekt op de verbeelding 
(plankaart). Voor het toekennen van een bouwvlak is geen binnenplanse wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen, zodat hiervoor een andere procedure nodig is. Om praktische redenen (slechts één 
rechtsgang voor bestemmingsplan en omgevingsvergunning en beperking van de administratieve 
last voor de organisatie) heeft het de voorkeur het bestemmingsplan te coördineren met de 
benodigde omgevingsvergunning.

Belang
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De hiervoor bedoelde coördinatie vraagt een raadsbesluit.

Centrale vraag
Bent u bereid om te besluiten de planologische procedures betreffende het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning gelijktijdig te laten verlopen?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Versnelling van besluitvorming.

Kader
Artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Argumentatie
Voor het woningbouwproject is een bestemmingsplan nodig en zullen er omgevingsvergunningen 
verleend moeten worden. Vaststelling van een bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid. Verlening 
van de omgevingsvergunningen is een competentie van ons college. Bij de gangbare werkwijze 
wordt eerst een bestemmingsplan vastgesteld en na inwerkingtreding daarvan worden 
omgevingsvergunningen aangevraagd. De procedures worden derhalve na elkaar afgewikkeld en 
hebben verschillende rechtsgangen.

Het woningbouwprogramma van 60 woningen bestaat uit:
12 vrijstaande woningen 
12 2-onder-l -kap-woningen 
12 seniorenwoningen 
12 rijwoningen sociale huur 
12 rijwoningen goedkope koop

Artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt een wettelijke grondslag om de voorbereiding en 
bekendmaking ter ondersteuning van ruimtelijk beleid van de gemeente gecoördineerd af te doen. 
Deze coördinatieregeling maakt het mogelijk dat diverse procedures die noodzakelijk zijn voor 
vergunningverlening gezamenlijk worden doorlopen.
Met Zeeman Vastgoed is afgesproken om de omgevingsvergunning voor de door haar te realiseren 
woningen mee te laten lopen met de procedure voor het bestemmingsplan. De omgevings
vergunningen voor de bouwactiviteiten van Wooncompagnie (sociale huur en goedkope koop) en 
de niet-projectmatig te bouwen vrijstaande woningen (5 stuks) kunnen worden aangevraagd na in 
werking treding van het bestemmingsplan. Daarbij wordt er van uitgegaan dat met een reguliere 
omgevingsvergunning kan worden volstaan.

De verschillende besluiten worden met één procedure voorbereid. Dat schept helderheid, 
efficiencyvoordelen en tijdwinst. De bestemmingsplanprocedure is van toepassing op de besluiten 
die met het bestemmingsplan gecoördineerd worden. Tegen de besluiten die na de gecoördineerde 
voorbereidingsprocedure worden genomen kan beroep worden ingesteld: de afhandeling van de 
beroepen gebeurt in één keer. Eén uitspraak dus over het beroep tegen het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning. Ingevolge artikel 8.3 Wro is er één enkele beroepsprocedure bij maar één 
instantie, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State dient binnen 
zes maanden na ontvangst van een verweerschrift op het beroep te beslissen. Nadeel is dat een 
negatieve uitspraak van de Afdeling voor bijvoorbeeld het bestemmingsplan ook het besluit om een 
omgevingsvergunning te verlenen negatief kan beïnvloeden.

Teneinde voor het woningbouwproject coördinatie van ruimtelijke besluitvorming mogelijk te maken, 
stellen wij u dan ook voor om voor dit project een coördinatiebesluit op maat te maken. Een 
ontwerpraadsbesluit treft u hierbij aan.

Maatschappelijk draagvlak
Door de Dorpsraad Tuitjenhorn is het woningbouwplan met veel enthousiasme ontvangen.
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Financiële consequenties
Geen

Communicatie van het besluit
Uw besluit zal via de gebruikelijke kanalen bekend worden gemaakt.

Realisatie van het besluit
Tegen het coördinatiebesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

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

Burgei n wethouders van de gemeente Schagen, 

retaris burgemeester

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