
 

 

Algemene vragen in relatie tot bestemmingsplannen in aanloop naar de Omgevingswet 
1A Ja 
1B Het college is het daar in zoverre mee eens dat het altijd maatwerk is op wijze de bestemming 
wordt omgezet. Hierbij kan en wil het college geen uniform standpunt innemen omdat dit mede 
afhangt van de ruimtelijke ligging van het perceel. Het college onderschrijft wel de urgentie om te 
komen tot kleinere en betaalbare woningen. Voorlopig zullen we nog veel afhandelingen zien van 
oudere dossiers waarvan de aanvragen en contractvorming al loopt. 
1C ja 
1D ja artikel 17 staat hieraan in de weg, maar dit artikel heeft wel als doel om het landschap te 
beschermen. Zoals gezegd wil het college maatwerk kunnen bieden en zal zij daarover in overleg 
treden met de provincie. Niet zozeer in het kader van de PRV maar in het kader van de 
omgevingsverordening van de provincie die nu in procedure is gebracht. 
 
2B 

- Het ontwerp bestemmingsplan Hogebrugweg 6a te Waarland heeft gedurende 6 weken ter 
inzage gelegen, waarbij het indienen van zienswijzen voor iedereen mogelijk was. Er zijn 
geen zienswijzen ontvangen binnen het termijn van 6 weken. 

2C 
- Terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan is wettelijk vereist op basis van artikel 

3.8 Wro, lid 1 sub d, en afdeling 3.4 van de Awb. Iedereen heeft hierbij recht om een 
zienswijze in te dienen.  

2D 
- Het bestemmingsplan Hogebrugweg 6A te Waarland betreft het wijzigen van de agrarische 

bestemming naar een woon bestemming ten behoeve van 1 woning. Op grond van artikel 3.1 
Wro stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. In dit geval heeft het vaststellen van 
het bestemmingsplan als gevolg dat de bestemming word gewijzigd, dit is het enige wat 
hierdoor feitelijk veranderd.  

2E 
- Een zienswijze-periode/terinzagelegging heeft gedurende 6 weken plaats gevonden conform 

de Wro en Awb. Een tweede zienswijze-periode schaadt de belangen van de aanvrager en is 
enkel mogelijk in een aparte procedure.  
 

2F 
- Niet duidelijk. 

 
 
 
Nieuwboerweg 7 
 
Vraag 3A. Is het mogelijk de ter visie legging te doen voorafgaan aan een beeldvormende 
vergadering, waarin naast de ingediende verbeelding de gemeente ook een aantal andere schetsen 
aanlevert (al dan niet na overleg met indieners) die uitgaan van meer woningen of andere creatieve 
versterkingen nabij de dorpskern, teneinde het indienen van andere zienswijzen te bevorderen? 
 
Antwoord:  
 
Wanneer er een bestemmingsplanwijziging wordt aangevraagd wordt deze beoordeeld door de 
gemeente. Wanneer deze akkoord is gegaan met het plan wordt het bestemmingsplan dan als 
ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd voor zienswijzen. Een ieder kan dan zijn of haar 
zienswijze indienen. Wanneer een bestemmingsplan voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. 
Het is dan niet mogelijk om schetsen bij de stukken te voegen als alternatief plan of plannen. 



 

 

Planvorming gaat vooraf aan het in procedure brengen van het bestemmingsplan. Hierbij gaat het 
hier om een particulier initiatief en is de gemeente geen eigenaar van de onderhavige gronden.  
 
Vraag 4A: De initiatiefnemer heeft een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd. Met deze 
wijziging worden twee woningen mogelijk gemaakt. De gemeente is geen eigenaar van de grond. 
Deze is in eigendom van de initiatiefnemer. Dat betekent dat de gemeente de initiatiefnemer niet 
kan dwingen om meer woningen te bouwen. 
 
Daarnaast is het de vraag of de gemeente wel de taak heeft om, eventueel samen met de 
initiatiefnemer, extra schetsen voor het plan te maken. Dit is iets wat bij de initiatiefnemer ligt.  
 

Vraag 5A. Graag beantwoorden vraag naar visie College, om bij overdracht gemeentelijk water 
tevens gezamenlijk met HHNK en Provincie innovatieve projecten in te dienen voor Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie (zie onze Nazending van 28 april) 
  
Antwoord: Het college is bekend met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Binnen het hele 
verzorgingsgebied van HHNK wordt samengewerkt in de waterketen om de doelstellingen van dit 
deltaplan te realiseren . Naast HHNK neemt ook de PWN hierin deel. Deze samenwerking is geborgd 
door middel van een gezamenlijk convenant. We zijn voornemens de samenwerking weer voor een 
periode van 10 jaar te velengen. De samenwerking is opgedeeld in een vijftal deelregio’s. Wij vormen 
samen met Den Helder, Texel en Hollands Kroon hierin de deelregio Noorkop. Klimaatadaptatie en 
innovatieve projecten maken deel uit van het programma. Dit uitvoeringsprogramma hebben wij 
gekoppeld aan het programma Duurzaam en zullen vanuit die uitvoeringsagenda de raad 
geïnformeerd houden.  
 

 

6A Nee. Het kantoor maakt deel uit van de bedrijfsbestemming. Het bp regelt de 
woningbouwontwikkeling. 
6B Nee. Van uitkopen door de gemeente is geen sprake. 
6C Ja 
6D Kruispunt is geen onderdeel van bestemmingsplan. Of het kruispunt gevaarlijk is moet beoordeeld 
worden door OG. 
 
 
 


