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Vaststellen bestemmingsplan De Akker 28B te Oudesluis

Publiekssamenvatting
Voor het perceel De Akker 28B te Oudesluis is gevraagd de bestemming te wijzigen zodat daar 1 
woning kan worden gerealiseerd. Volgens het geldende bestemmingsplan heeft de locatie een 
agrarische bestemming zonder bouwmogelijkheden. Het bouwen van de woning zorgt voor een 
organische afronding van het bebouwingslint ter plaatse.

Gevraagde besluit
1. Vaststellen van het bestemmingsplan "De Akker 28B te Oudesluis", bestaande uit geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NLIMRO.0441 ,BPBGZDeAkker28B-VA01 met 
bijbehorende bijlagen;
2. Instemmen met bijgevoegde Nota van Zienswijzen;
3. Voor het plangebied van het bestemmingsplan af te zien van het vaststellen van een 
exploitatieplan.

Aanleiding
De eigenaar van een agrarisch perceel aan De Akker 28B te Oudesluis is voornemens om hier een 
vrijstaande woning te realiseren voor eigen gebruik. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan in 
procedure gebracht.

Belang
Het vaststellen van een bestemmingsplan is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Centrale vraag
Het perceel heeft een agrarische bestemming en kent sinds jaar en dag een gemengd gebruik voor 
de paardensport (paardenbak en opstal) en de opslag van bedrijfsmaterialen. Het geheel maakt een 
rommelige indruk en draagt niet bij aan de beleving van het landschap.
De verwachting is dat met de bouw van een woning een aantrekkelijker omgeving zal ontstaan. Ook 
wordt door invulling van het perceel als woonlocatie het bestaande bebouwingslint op een logische 
manier “afgehecht".
Vraag is of u de nieuwe functie van het perceel vanuit ruimtelijk perspectief eveneens wenselijk vind.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Met realisatie van 1 woning aan De Akker wordt het woningbouwlint langs genoemde weg versterkt. 
Ook ontstaat de mogelijkheid voor meerdere personen/huishoudens om een stap te maken in hun 
wooncarrière.
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Kader
In een anterieure overeenkomst zijn termijnen afgesproken m.b.t. de voortgang van de aanvraag. 
Daarnaast wordt aangesloten op het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Zijpe" (v.w.b. de 
planregels) en het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening (procedure).

Argumentatie
Vanuit planologisch en stedenbouwkundig oogpunt wordt de beoogde locatie voor de woning een 
goede keuze gevonden, omdat hier wordt aangesloten op een reeds bestaand bebouwingslint.
Het perceel is voor bedrijfsmatig agrarisch gebruik minder geschikt vanwege de geringe oppervlakte. 
Invulling met woningbouw draagt bij aan versterking van het bebouwingslint langs De Akker en past 
bij het streven om beschikbare locaties binnen bestaande structuren te benutten voor nieuwe 
ontwikkelingen.
Tijdens de termijn dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage lag heeft de Gasunie een zienswijze 
ingediend. Aanleiding hiervoor is, dat binnen het plangebied een 40 bar hoge druk aardgastransport
leiding is gelegen. In verband hiermee is voor de buisleiding een belemmeringenstrook opgenomen 
welke ten minste 5 meter uit het hart van de leiding ligt. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke 
minimumeis van 4 meter. De zienswijze is aanleiding geweest om alsnog een adviesbureau opdracht 
te geven om in het kader van Externe Veiligheid een rapport te maken waarin de risico's in kaart 
worden gebracht. Het rapport is vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord en de RUD. Deze instanties onderschrijven de conclusie van het rapport, dat de 
toename van het aantal personen (1 gezin) dat verblijft binnen de invloedssfeer van de 
transportleiding niet tot gevolg heeft dat er sprake is van een significant groter groepsrisico. Uitvoering 
van het woningbouwplan wordt niet belemmerd door de aanwezigheid van de buisleiding.

Maatschappelijk draagvlak
Tijdens de termijn van ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen andere 
zienswijzen dan bovengenoemde naar voren gebracht. De dorpsraad Oudesluis heeft zich van meet 
af aan positief getoond over de beoogde woningbouw.

Financiële consequenties
In de met initiatiefnemer gesloten anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over verhaal van 
kosten v.w.b. het voeren van de planologische procedure; planschadeverhaal etc.
Artikel 6.12 Wro stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan 
moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Indien het kostenverhaal anderszins 
is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is kan er van worden afgezien 
om een exploitatieplan vast te stellen. In dit geval stellen wij u voor geen exploitatieplan vast te 
stellen, omdat de ontwikkeling op particulier terrein plaats vind en de financiële risico's voor de 
gemeente in een overeenkomst zijn afgedekt.

Communicatie van het besluit
De initiatiefnemer en de indiener van de zienswijze worden schríftelijk van uw besluit in kennis gesteld; 
elektronische bekendmaking van het besluit zal plaatsvinden in de Staatscourant en publicatie van 
het plan met alle stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl

Realisatie van het besluit
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, t.w.:

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 danwel belanghebbenden beroep instellen en 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.

Raadsvoorstel Pagina 2 van 3



BurgeŗņeeSfër e'm wethouders van de gemeente Schagen,

burgermeeslemeentesecretaris

P. vcm Kampen-NouwenDe heer ţy.H. Swellengrebel Mevrouw M.J.
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