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Onderwerp Toepassen coördinatieregeling planologische procedures

Publiekssamenvatting
Door toepassing van de coördinatieregeling in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan 
de voorbereiding voor de verschillende procedures voor het realiseren van ì woning op perceel 
Achterweg 17 in Callantsoog (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) worden 
gecoördineerd waardoor versnelling van besluitvorming kan plaatsvinden. Het toepassen van deze 
regeling vraagt een raadsbesluit.

Voorgesteld besluit
Vast te stellen een coördinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het realiseren van 1 
woning op het perceel Achterweg 17 te Callantsoog waarbij:

1. Het woningbouwproject op perceel Achterweg 17 overeenkomstig artikel 3.30, lid 1, Wet 
ruimtelijke ordening, wordt aangewezen als project waarin de verwezenlijking van het gemeentelijk 
ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat de voorbereiding en bekendmaking van een 
bestemmingsplan wordt gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van het besluit dat 
hieronder nader wordt aangeduid.

2. De coördinatie betrekking heeft op de volgende besluiten:
de vaststelling van het bestemmingsplan ex artikel 3.1. Wet ruimtelijke ordening: 
het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, waarbij het college van burgemeester en wethouders het coördinerend 
bestuursorgaan is.

Aanleiding
Namens de initiatiefnemer van een woningbouwplan op perceel Achterweg 17 te Callantsoog is 
gevraagd om de planologische procedure gecoördineerd te laten verlopen.

Belang
De hiervoor bedoelde coördinatie vraagt een raadsbesluit.

Centrale vraag
Bent u bereid om te besluiten de planologische procedures betreffende het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning gelijktijdig te laten verlopen?

Beoogd effect voor samenleving
Versnelling van de besluitvorming.
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Kader
Artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Argumentatie
Door de eigenaar van perceel Achterweg 17 te Callantsoog is gevraagd 
of het gemeentebestuur planologische medewerking wil verlenen aan 
realisatie van een woning. Volgens het geldende bestemmingsplan heeft 
het perceel een woonbestemming, echter een bouwvlak ontbreekt op de 
verbeelding/plankaart (zie het perceel met het rode kruisje, in het midden 
van de tekening hiernaast).
Voor het toekennen van een bouwvlak is geen binnenplanse wijzigings- 
bevoegdheid opgenomen, zodat hiervoor een andere procedure nodig 
is. Om praktische redenen (slechts één rechtsgang voor bestemmingsplan 
en omgevingsvergunning en beperking van de administratieve last voor 
de organisatie) heeft het de voorkeur het bestemmingsplan te 
coördineren met de benodigde omgevingsvergunning.
De verschillende besluiten worden met één procedure voorbereid. Dat schept helderheid, 
efficiencyvoordelen en tijdwinst. De bestemmingsplanprocedure is van toepassing op de besluiten 
die met het bestemmingsplan gecoördineerd worden. Tegen de besluiten die na de gecoördineerde 
voorbereidingsprocedure worden genomen kan beroep worden ingesteld; de afhandeling van de 
beroepen gebeurt in één keer. Eén uitspraak dus over het beroep tegen het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning. Ingevolge artikel 8.3 Wro is er één enkele beroepsprocedure bij maar één 
instantie, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State dient binnen 
zes maanden na ontvangst van een verweerschrift op het beroep te beslissen. Nadeel is dat een 
negatieve uitspraak van de Afdeling voor bijvoorbeeld het bestemmingsplan ook het besluit om een 
omgevingsvergunning te verlenen negatief kan beïnvloeden.

Teneinde voor het woningbouwproject coördinatie van ruimtelijke besluitvorming mogelijk te maken, 
stellen wij u dan ook voor om voor dit project een coördinatiebesluit te nemen. Een 
onfwerpraadsbesluit treft u hierbij aan.

Maatschappelijk draagvlak
Recentelijk is voor perceel Achterweg 17A een omgevingsvergunning in procedure gebracht waarbij 
geen zienswijzen naar voren zijn gebracht. De verwachting is dan ook, dat ook deze aanvraag geen 
weerstand zal oproepen.

Financiële consequenties
Geen.

Communicatie van het besluit
Uw besluit zal via de gebruikelijke kanalen bekend worden gemaakt.

Realisatie van het besluit
Tegen het coördinatiebesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.
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Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

gemeentesecretaris burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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