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Vaststelling bestemmingsplan Oostwal 157, Warmenhuizen 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
De initiatiefnemer wil een leegstaand bedrijfsgebouw aan de Oostwal 157 in Warmenhuizen slopen en 

vervangen door twee woningen. Hiervoor zijn een bestemmingsplanwijziging en twee 

omgevingsvergunningen nodig. Met behulp van de coördinatieregeling is het mogelijk om dit in één 

besluit te doen. 

 

Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen 

binnengekomen. 

 

 

Voorgesteld besluit 
1. Geen exploitatieplan voor de in het bestemmingsplan "Oostwal 157 Warmenhuizen” 
begrepen gronden vast te stellen; 
2. Het bestemmingsplan “Oostwal 157 Warmenhuizen” (NL.IMRO.0441.BPWHZOostwal157-ON01), 
met bijbehorende bestanden vast te stellen; 

 

 

Aanleiding 
Initiatiefnemer heeft op de Oostwal 157 in Warmenhuizen een bedrijfsgebouw. Hiervoor in de plaats 
moeten twee woningen komen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging en een 
omgevingsvergunning nodig. Er wordt gebruik gemaakt van de coördinatieregeling. Hiermee kunnen 
de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning in één besluit worden geregeld. Er is een 
bedrijfswoning aanwezig op het perceel, deze wordt omgezet naar burgerwoning. 

 

 

Belang 
Door mee te werken aan de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning te verlenen, kan 
een bedrijfslocatie uit de kern van Warmenhuizen worden verwijderd. Door hiervoor in de plaats twee 
woningen te bouwen, kan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verhoogd worden. 
 
De raad is bevoegd om bestemmingsplannen vast te stellen. 

 

 

Centrale vraag 
Wilt u meewerken aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Warmenhuizen en aan de 
voorgenomen ontwikkeling door het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning vast te stellen? 

 

Beoogd effect voor samenleving 
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De ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeterd. Daarnaast worden er twee nieuwe woningen 
gerealiseerd. 

 

Kader 
• De gemeenteraad van Schagen heeft op 24 september 2019 (besluit 19.041319) besloten om de 

coördinatieregeling toe te passen. 

• Het perceel ligt in het bestemmingsplan ‘Warmenhuizen’ en heeft de bestemming ‘Bedrijf’. 

Daarnaast heeft het perceel ook de dubbelbestemming ‘Waarde – archeologie 2’. 

• Op basis van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad 

bestemmingsplannen vast voor het gehele of een gedeelte van het gemeentelijke grondgebied. 

 

Argumentatie 
• De bedrijfsgebouwen worden niet meer gebruikt. 

• Door het slopen van de bedrijfsgebouwen en het bouwen van twee nieuwe woningen kan de 

kwaliteit van de leefomgeving omhoog. 

• Door het wijzigen van de bestemming, kan eventuele toekomstige overlast van nieuwe bedrijven 

voorkomen worden. 

• Met dit plan worden twee nieuwe woningen gerealiseerd in Warmenhuizen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
De initiatiefnemer heeft op 19 september 2019 een informatiebijeenkomst gehouden. Er waren zestien 
omwonenden aanwezig bij deze bijeenkomst.  
Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. 

 

Financiële consequenties 
Er is een anterieure overeenkomst afgesloten. In deze overeenkomst worden de kosten die de 

gemeente maakt, doorberekend aan de initiatiefnemer. In de overeenkomst staat ook dat eventuele 

planschade wordt verhaald op de initiatiefnemer. 

 

Voor de omgevingsvergunningen moeten leges worden betaald. 

 

Communicatie van het besluit 
Een kennisgeving van uw besluit wordt, volgens de betreffende wettelijke procedure, gedaan via 

overheid.nl (Staatscourant en Gemeenteblad). Het bestemmingsplan wordt geplaatst op 

ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Realisatie van het besluit 
Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, is het nog mogelijk om hier beroep tegen in te stellen. Dit 

kan tot zes weken nadat het besluit genomen is. Indien er geen beroep wordt ingediend wordt het 

bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen na de beroepstermijn onherroepelijk.  

 

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