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Bestemmingsplan "Delftweg 20, Tuitjenhorn"

Publiekssamenvatting
Voor het perceel Delftweg 20 Tuitjenhorn is een bestemmingsplan opgesteld. Het plan heeft tot doel 
om op het perceel de bedrijfswoning te wijzigen naar een burgerwoning. De bestaande woning ligt 
binnen het dierenpark van Blanckendaell park. Binnen de bestemming van het dierenpark ligt een 
geluid- en een geurcirkel die afgestemd is op de directe woonbebouwing aan de Delftweg 
(overzijde). De bedrijfswoning is hierin niet meegenomen, maar door deze wijziging zullen de strengere 
randvoorwaarden rondom het park ook van toepassing zijn voor de bestaande woning.

Voorgesteld besluit
Het bestemmingplan ‘Delftweg 20 Tuitjenhorn' bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten 
als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441 .BPTHNDELFTWEG20-VA01, met de bijbehorende 
bestanden ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen.

Aanleiding
De aanleiding van dit voorstel is het ingediende ontwerpbestemmingsplan voor het wijzigen van de 
bedrijfswoning naar een burgerwoning op het perceel Delftweg 20 in Tuitjenhorn.

Belang
Het bestuurlijk belang is een goede ruimtelijke ordening en specifiek in dit geval een goed woon- en 
leefmilieu. Het college van B&W is het bevoegde orgaan om een bestemmingsplan in procedure te 
brengen door het ontwerp ter inzage te leggen.

Centrale vraag
De centrale vraag is of en zo onder welke voorwaarden is een burgerwoning op deze locatie 
aanvaardbaar en wordt dit afdoende door het opgestelde bestemmingsplan geregeld

Beoogd effect voor samenleving
Een goed woon- en leefmilieu.

Kader
» Wet ruimtelijke ordening
» Bestemmingsplan “Uitbreiding van Blanckendaellpark"
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Reisgids ruimtelijke ontwikkeling

Argumentatie
« Het gaat om de bestaande woning die binnen het dierenpark ligt. Binnen de bestemming 

van het dierenpark ligt een geluid- en een geurcirkel die afgestemd is op de directe 
woonbebouwing aan de Delftweg (overzijde). De bedrijfswoning is hierin niet meegenomen 
omdat die nu geen woonbestemming heeft. Binnen die cirkels gelden strengere 
randvoorwaarden voor activiteiten van het dierenpark.

« Het omzetten van de bedrijfswoning betekent dat de genoemde cirkels binnen het 
dierenpark moeten wijzigen omdat die dan afgestemd moeten worden op de nieuwe 
burgerwoning.

« Het voorliggende bestemmingsplan past deze milieucirkels aan.

Maatschappelijk draagvlak
Tijdens de zienswijzeperiode van het ontwerpbestemmingsplan zijn er geen zienswijzen ontvangen.

Financiële consequenties
Geen..

Communicatie van het besluit
De communicatie rond de bestemmingsplanprocedure is geregeld in de Wet ruimtelijk ordening. Er 
volgt een kennisgeving dat het bestemmingsplan is vastgesteld in de Staatscourant en in het 
Gemeenteblad. Het vaststellingsbesluit en het vastgesteld 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 vastgesteld 
bestemmingsplan ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan beroep indienen. Indien er geen 
beroep wordt ingediend wordt het bestemmingsplan na de beroepstermijn onherroepelijk. Nadat het 
bestemmingsplan onherroepelijk is/in werking is getreden kan de initiatiefnemer een aanvraag 
omgevingsvergunning indienen. 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.

Burgermeester ļsn wethouders van de gemeente Schagen,

"gemeentesecretaris
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