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Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Registratienr. 

  

7 februari 2017 

Brouwer-Stam 

0224 – 210  

Vaststelling bestemmingsplan "Schoolstraat 3 e.o. te Callantsoog" 

17.009694 

 

 

Samenvatting 

De eigenaar van de AH supermarkt aan de Schoolstraat 3 in Callantsoog heeft een aanvraag 

ingediend voor de uitbreiding van zijn supermarkt. Daarnaast wil hij zijn parkeerterrein uitbreiden met 

22 parkeerplaatsen. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk een nieuw bestemming vast te 

stellen. 

 

Waarom dit voorstel 

Op 23 december 2014 is door het college ingestemd met het uitbreiden van de Albert Heijn 

supermarkt in Callantsoog volgens de conceptaanvraag van 11 september 2014. 

De uitbreiding van de supermarkt en het parkeerterrein zijn in strijd met de regels van het vigerend 

bestemmingsplan “Petten, ’t Zand, Callantsoog, Groote Keeten”. Daarom wordt u voorgesteld het 

voorliggende bestemmingsplan “Schoolstraat 3 te Callantsoog” vast te stellen teneinde de gewenste 

uitbreiding van de supermarkt en het parkeerterrein mogelijk te maken. 

 

Kaders 

Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.8 lid 1 sub e en artikel 6.12 Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4 

 

Onderbouwing 

Op basis van uw besluit van 23 december 2014 is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit 

ontwerpbestemmingsplan ging uit van een uitbreiding van de supermarkt in twee fases. In de eerste 

fase een inpandige uitbreiding van de supermarkt en een vergroting van het parkeerterrein. In de 

tweede fase de uitbreiding van de supermarkt met 1399 m2 vloeroppervlakte (ten opzichte van de 

huidige situatie) en parkeren in een parkeerkelder. Dit ontwerpplan heeft van 2 juni tot 19 juli 2016 ter 

inzage gelegen voor zienswijzen. Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn acht zienswijzen 

ontvangen. 

Bij de beantwoording van de zienswijzen werd geconcludeerd dat de tweede fase niet binnen de 

planperiode kon worden uitgevoerd en het plan dus niet economisch uitvoerbaar was. 

Vervolgens is een tweede ontwerpplan in procedure gebracht. Dit plan voorziet in een inpandige 

uitbreiding van de supermarkt met 358 m2 en een uitbreiding van het parkeerterrein met 22 

parkeerplaatsen. 

Dit tweede ontwerpplan heeft van 29 november 2016 tot 10 januari 2017 ter inzage gelegen voor 

zienswijzen. Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn van vier inwoners zienswijzen ontvangen. 

De zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van zienswijzen, deze is als bijlage in het bestemmingsplan 

opgenomen. 
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De zienswijzen resulteerden niet in een inhoudelijke wijziging van het bestemmingsplan. Wel wordt op 

grond van de zienswijzen een tweetal bijlagen toegevoegd aan het bestemmingsplan: een 

distributieplanologisch onderzoek van Locatus en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. 

 

Financiën 

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst afgesloten. Hierin is vastgelegd dat:  

1. De kosten voor het herinrichten van de Openbare Ruimte komen geheel voor rekening van 

de initiatiefnemer; 

2. Aanvragen voor een tegemoetkoming in planschade ten laste komen van de initiatiefnemer. 

 

Exploitatieplan 

Artikel 6.12 Wro stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan 

moet besluit om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Er zijn uitzonderingen op de 

verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan. 

Het is mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen 

exploitatieplan wordt vastgesteld indien het verhaal van de kosten van de grondexploitatie 

anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.  

In dit geval stellen wij u voor geen exploitatieplan vast te stellen.  

De uitbreiding van de supermarkt en het parkeerterrein vindt plaats op de grond en voor kosten van 

de initiatiefnemer. 

 

Alternatieven 

n.v.t. 

 

 

Vervolgtraject 

Uw raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt in de Staatscourant en op de 

website van de gemeente. 

 

 

Risico’s 

Het besluit wordt openbaar bekend gemaakt en samen met het bestemmingsplan ter visie gelegd 

gedurende zes weken. Binnen die periode kunnen bepaalde belanghebbenden beroep instellen bij 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State: 

- belanghebbenden die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren hebben gebracht; 

- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een 

zienswijze naar voren te brengen; 

- belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de 

vaststelling heeft aangebracht. 

Het bestemmingsplan treedt na de genoemde periode in werking tenzij de provincie en/of het rijk 

ingrijpen via een aanwijzing dan wel belanghebbenden beroep instellen èn gelijktijdig een verzoek 

om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling doen. In het laatste geval wordt de 

werking opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

 

 

 

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: 

1. Bestemmingsplan bestaande uit: toelichting, regels, verbeelding en bijlagen 

2. Conceptraadsbesluit 

3. Nota van zienswijzen geanonimiseerd 

 

 


