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Coördinatiebesluit Oostwal 157 Warmenhuizen

Publiekssamenvatting
Met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3:30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
kunnen de verschillende procedures voor het project Oostwal 157 in Warmenhuizen worden 
gecoördineerd waardoor een versnelling van de besluitvorming kan plaatsvinden. Voor het kunnen 
toepassen van deze regeling is een raadsbesluit nodig.

Gevraagde besluit
Een coördinatiebesluit te nemen op grond van artikel 3:30 van de Wet ruimtelijke ordening voor het 
oprichten van twee woningen aan de Oostwal 157 en de Dorpsstraat 23 in Warmenhuizen waarbij:
1. Het bouwen van twee woningen op de percelen, kadastraal bekend gemeente Warmenhuizen, 
sectie G, nummers 1227, 1228, 1608, 2303, 2459, 2535 en 2536, wordt aangemerkt als een geval waar 
de volgende besluiten worden gecoördineerd:
a. de vaststelling van een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening;
b. het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1 onder a van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen van een bouwwerk.
2. Het college van burgemeester en wethouders het coördinerende bestuursorgaan is.
3. Dit besluit te publiceren, waarna het in werking treedt op de eerste dag na datum van 
bekendmaking

Aanleiding
Om dit project te kunnen verwezenlijken is het voeren van een ruimtelijke procedure 
(bestemmingsplan) noodzakelijk en daarnaast is een omgevingsvergunning voor bouwen vereist.
In overleg met de initiatiefnemer zijn verschillende mogelijkheden qua procedures doorgenomen. 
Gezamenlijk is geconcludeerd dat een coördinatieprocedure op grond van artikel 3.30 Wet 
ruimtelijke ordening, gezien de efficiënte wijze van besluitvorming en de relatief snelle doorlooptijd, de 
voorkeur verdient. De benodigde omgevingsvergunning (en) kan daarmee tegelijkertijd met de 
vaststelling van het bestemmingsplan worden verleend.

Om toepassing te kunnen geven aan een coördinatieprocedure is een raadsbesluit nodig.

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten
Met toepassing van de coördinatieregeling wordt een versnelling in de besluitvorming en een 
vermindering van de doorlooptijd van juridische procedures bewerkstelligd.
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3 Argumenten
Voor het project Oostwal 157 is een bestemmingsplan nodig en zal een omgevingsvergunning voor 
bouwen verleend moeten worden. Het verlenen van een omgevingsvergunning is een bevoegdheid 
van het college en het vaststellen van een bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid.

Normaal gesproken wordt eerst een bestemmingsplanprocedure doorlopen, waarna een 
omgevingsvergunning wordt aangevraagd en verleend. Dit zijn twee procedures die na elkaar 
worden afgewikkeld en elk een eigen rechtsgang kennen.

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de mogelijkheid om procedures 
gecoördineerd af te doen. Zo zijn verschillende procedures gezamenlijk te doorlopen. Met de 
initiatiefnemer is afgesproken om de omgevingsvergunning voor de bouw van twee woningen mee 
te laten lopen met de procedure voor het bestemmingsplan.

De verschillende besluiten worden met één procedure voorbereid. Dat schept helderheid, 
efficiencyvoordelen en levert tijdswinst op. De bestemmingsplanprocedure is van toepassing op de 
besluiten die gecoördineerd worden. Tegen de besluiten die na de gecoördineerde 
voorbereidingsprocedure worden genomen, kan beroep worden ingesteld. De afhandeling van 
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 een verweerschrift op het beroep te beslissen.

Wij stellen u dan ook voor om voor het project Oostwal 157 Warmenhuizen coördinatie van 
besluitvorming mogelijk te maken. Een ontwerpraadsbesluit treft u hierbij aan.

4 Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

5. Risico's
In dit stadium zijn er nog geen risico's. Het vastgestelde bestemmingsplan I omgevingsvergunning 
kunnen t.z.t. juridisch worden aangevochten. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoerbaarheid.

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

meentesecretaris burgeme'

De heer N.H. Swellengrebel evan Kampen-NouwenMevrou'

Bijlage:
Raadsbesluit
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