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Publiekssamenvatting 
Voor het perceel Hogebrugweg 6a te Waarland (hierna het perceel) is een bestemmingsplan 

vastgesteld. Het plan heeft tot doel om op het perceel de bestemming 'Agrarisch' te wijzigen naar 

'Wonen-3' ten behoeve van de realisatie van 1 woning op het perceel.  

 

Voorgesteld besluit 
Het bestemmingsplan 'Hogebrugweg 6a te Waarland' bestaande uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPWLDhogebrgwg6a-VA01 , met de 

bijbehorende bestanden ongewijzigd ten opzicht van het ontwerp vast te stellen. 

 

Aanleiding 
De aanleiding van dit voorstel is het ingediende ontwerpbestemmingsplan voor het herzien van de 

bestemming ‘Agrarisch’ in een bestemming ‘Wonen-3’ ten behoeve van de realisatie van 1 woning 

op het perceel.  

 

Belang  

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad bevoegd om te besluiten over het 

vaststellen van een bestemmingsplan. Vanuit een goede ruimtelijke ordening en een goed woon en 

leefklimaat is het wenselijk om mee te werken aan de voorgenomen ontwikkeling.  

 

Centrale vraag 
Wilt u meewerken aan de voorgenomen ontwikkeling en het bestemmingsplan ‘Hogebrugweg 6a te 

Waarland’ ongewijzigd vaststellen? 

 

Beoogd effect voor samenleving 
De realisatie van een levensloopgeschikte woning die zoveel mogelijk energie-neutraal wordt 

uitgevoerd, uiteraard zonder aansluiting op het aardgasnet. 

 

Kader 
• Artikel 3.6 lid 1 sub a/b van de Wet ruimtelijke ordening. Het college is bevoegd om een 

bestemmingsplan voor te bereiden. Op grond van artikel 3.1 stelt de gemeenteraad 

bestemmingsplan vast.  

• Regionaal woningbouwprogramma (KWK): de toevoeging van een woning is regionaal 

afgestemd.  

• Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen: op grond van deze reisgids worden plannen op zich zelf 

bestaand beoordeeld met een positieve grondslag.  
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Argumentatie 
• Het advies van de stedenbouwkundige is positief. 

• De afstand van het hoofdgebouw tot het naastgelegen perceel is ten minste 3 meter. 

• Doorzichten naar het achtergelegen gebied blijven bewaard. 

• De woning is ten minste 3 meter terug gelegen van de voorgevelrooilijn. 

• De provincie Noord-Holland heeft geen bezwaar tegen de bouw van de woning.  

• In de toelichting van het bestemmingsplan is gemotiveerd dat het nieuwe bestemmingsplan 

berust op een goede ruimtelijke ordening en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

• het ingediende ontwerpbestemmingsplan is aandacht besteed aan alle relevante 

milieuaspecten en de daar bijbehorende effecten op de omgeving die relevant zijn voor 

voorgenomen activiteit.  

 

Maatschappelijk draagvlak 
De provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn in de 

gelegenheid gesteld om op het voornemen te reageren. Het Hoogheemraadschap geeft aan de het 

plan een beperkte invloed op de waterhuishouding heeft. De uitvoerbaarheid van het plan is met 

standaard maatregelen gegarandeerd. De provincie Noord-Holland heeft laten weten dat het plan 

geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. 

 

De initiatiefnemer heeft het plan aan de naaste buren gepresenteerd. Een verklaring dat de buren 

van het perceel Hogebrugweg 8 en van het perceel Hogebrugstraat 6 geen bezwaar hebben is door 

de initiatiefnemer overlegd. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 6 september ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn 

geen zienswijzen ingediend.  

 

Financiële consequenties 
• In een anterieure overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over verhaal van de kosten 

van de vergoeding voor planschade. Verder komen alle kosten voor rekening van de 

initiatiefnemer.  De ambtelijke kosten worden gedekt door de heffing van 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 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 die niet in staat zijn geweest om een 

zienswijze in te dienen, 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. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

- Raadsbesluit 

Bestemmingsplan ‘Hogebrugweg 6a te Waarland’ bestaande uit: regels, verbeelding, 

toelichting en bijlagen; 


