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Coördinatiebesluit Gedempte Gracht 54, Schagen 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
Initiatiefnemer wil een winkel en 9 appartementen realiseren aan de Gedempte Gracht 54 in 

Schagen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Voor het bouwen van de woningen is een 

omgevingsvergunning nodig. 

 

De bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunningen kunnen gecoördineerd worden, 

waardoor een versnelling van de besluitvorming kan plaatsvinden. Voor het kunnen 

toepassen van deze regeling is een raadsbesluit nodig. 

 

 

Voorgesteld besluit 
Een coördinatiebesluit te nemen op grond van artikel 3:30 van de Wet ruimtelijke ordening voor het 

oprichten van een winkel en 9 appartementen aan de Gedempte Gracht 54 in Schagen, waarbij: 

1. Het bouwen van een winkel en 9 appartementen op de percelen, kadastraal bekend als 

gemeente Schagen, Sectie C, nummers 1816 en 2033, 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 

 

Belang 
Er is een raadsbesluit nodig om gebruik te kunnen maken van de coördinatieregeling. 
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Centrale vraag 
Wilt u toestemming geven voor het gebruik van de coördinatieregeling? 

 

 

Beoogd effect voor samenleving 
Met toepassing van de coördinatieregeling wordt een versnelling in de besluitvorming en een 

vermindering van de doorlooptijd van juridische procedures bewerkstelligd. 

 

Kader 
Het huidige bestemmingsplan is ‘Centrum en omgeving. Het perceel heeft de bestemming ‘Centrum 

– 1’ en beschikt over een bouwvlak. Initiatiefnemer wil deels bouwen buiten bouwvlak. Dit is in strijd 

met het bestemmingsplan. Vandaar dat er een nieuw bestemmingsplan moet komen. 

 

 

Argumentatie 
• Voor het realiseren van de winkel en de appartementen is een bestemmingsplan nodig en moet 

een vergunning voor het bouwen verleend worden. Het vaststellen van het bestemmingsplan is 

een raadsbevoegdheid. Het verlenen van de omgevingsvergunning is een collegebevoegdheid. 

• Meestal wordt eerst de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Hierna wordt dan de 

omgevingsvergunningsprocedure doorlopen. Dit zijn twee procedures, waarbij bij beide 

procedures het mogelijk is om in beroep te gaan. 

 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Dit is niet onderzocht. 

 

 

Financiële consequenties 
Er wordt een anterieure overeenkomst afgesloten. Hierin worden de risico’s van het project, zoals 

planschade, doorberekend aan de initiatiefnemer. De kosten die de gemeente maakt voor de 

bestemmingsplanprocedure, worden doorberekend aan de initiatiefnemer. De anterieure 

overeenkomst wordt in de collegevergadering van 7 juli vastgesteld. 

 

Voor de omgevingsvergunning moeten leges betaald worden. 

 

Communicatie van het besluit 
Het besluit wordt gepubliceerd. 

 

Realisatie van het besluit 
Het coördinatiebesluit wordt gepubliceerd. Het bestemmingsplan wordt opgesteld en zal gelijktijdig 

met de omgevingsvergunningen in procedure worden gebracht. 

 

 

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 
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Gepubliceerde bijlagen: 


