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  Raadsvergadering van 27 augustus 2013 Agendapunt 

Datum 

Voorstel van 

Onderwerp 

Programma 

 2 juli 2013 

College 

Bestemmingsplannen Brede scholen Sint Maartensbrug en Burgerbrug  

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

 

   

Samenvatting

Het college heeft twee bestemmingsplannen in procedure gebracht voor het kunnen realiseren 

van de projecten Brede school te Sint Maartensbrug en Brede school te Burgerbrug. Hierover 

bent u reeds via de commissie Ruimte geïnformeerd. Beide bestemmingsplannen hebben in 

ontwerp ter inzage gelegen, waarbij aan een ieder de mogelijkheid is geboden hierop een 

zienswijze kenbaar te maken. Tegen het bestemmingsplan Brede school te Burgerbrug is een 

tweetal zienswijzen kenbaar gemaakt. Deze zijn verwerkt in de “Nota van beantwoording 

zienswijzen ontwerp bestemmingsplan  Brede school te Burgerbrug”.   

 

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli 2013 

gegeven beoordeling van de ingebrachte zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan 

“Brede school te Burgerbrug”, zoals uiteengezet in de “Nota van beantwoording zienswijzen 

bestemmingsplan Brede school Burgerbrug”, welke deel uitmaakt van dit besluit; 

2. Het bestemmingsplan “Brede school te Burgerbrug”, bestaande uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPBURGBREDESCHOOL-VA01, met 

de bijbehorende bestanden, en met inachtneming van het gestelde in de Nota van 

beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Brede school te Burgerbrug, vast te stellen; 

3. De zienswijzen die zijn ingediend ontvankelijk te verklaren; 

4. De indieners van de zienswijzen schriftelijk te informeren over het raadsbesluit; 

5. Het bestemmingsplan “Brede school te Sint Maartensbrug”, bestaande uit de geometrisch 

bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.BPSTMBREDESCHOOL-VA01, 

met de bijbehorende bestanden, vast te stellen. 

6. Conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan voor de in de 

bestemmingsplannen begrepen gronden vast te stellen; 

7. Het vervoeren van verweer in eventuele vervolgprocedures tot in hoogste instantie op te 

dragen aan het college van burgemeester en wethouders. 

 

Financiële gevolgen

In het afdelingsplan / afdelingsbudget is voorzien in personele inzet voor de actualisatie van het 

bestemmingsplan alsmede de kosten voor het inhuren van een stedenbouwkundig bureau voor 

het opstellen van het bestemmingsplan. 

 

Raadsvoorstel 
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Het kostenverhaal is verzekerd d.m.v. een met de schoolbesturen afgesloten 

realisatieovereenkomst waarin alle uitvoerings- en financiële afspraken zijn vastgelegd. Een 

exploitatieplan is daarom niet nodig. 

 

Advies raadscommissie

De raadscommissie Ruimte adviseert in haar vergadering op 12 augustus 2013 het voorstel te 

agenderen voor de raad van 27 augustus 2013 als hamerstuk. 
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1 Aanleiding

Omdat de huidige basisscholen in Sint Maartensbrug en Burgerbrug zijn verouderd en niet meer 

voldoen aan de eisen van deze tijd, heeft de raad van de voormalige gemeente Zijpe eind 2006 

besloten om de bouw van twee nieuwe scholen voor te bereiden in deze kernen. Om de 

projecten ten uitvoer te kunnen brengen is het noodzakelijk om de geldende 

bestemmingsplannen voor beide projectlocaties te wijzigen. Hiertoe is een tweetal 

bestemmingsplannen in procedure gebracht. Ook is planologische medewerking gevraagd aan 

de provincie in de vorm van een ontheffing op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Structuurvisie (PRVS). Gedeputeerde Staten heeft de gevraagde ontheffingen verleend. 

 

Beide bestemmingsplannen hebben als ontwerp ter inzage gelegen gedurende welke periode 

zienswijzen kenbaar konden worden gemaakt. De kenbaar gemaakte zienswijzen zijn 

samengevat en beantwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen Brede school te 

Burgerbrug. De volgende stap in de procedure is het vaststellen van de bestemmingsplannen.  

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Het scheppen van een adequaat planologisch kader in de vorm van een bestemmingsplan voor 

de ontwikkeling van twee brede scholen in de kernen Burgerbrug en Sint Maartensbrug.  

 

3 Argumenten

Op 5 maart 2013 heeft het college ingestemd met de ontwerpbestemmingsplannen Brede 

school te Burgerbrug en Brede school te Sint Maartensbrug. Tevens heeft het college beide 

bestemmingsplannen vrijgegeven voor ter visielegging. De commissie Ruimte is van dit besluit in 

kennis gesteld. De ontwerpbestemmingsplannen hebben vanaf 14 maart 2013 gedurende zes 

weken ter inzage gelegen. De volgende stap in de bestemmingsplan is behandelen van de 

kenbaar gemaakte zienswijzen en het vaststellen van beide plannen. 

 

4 Financiën

In het afdelingsplan / afdelingsbudget is voorzien in personele inzet voor de procedurele 

begeleiding van de bestemmingsplannen alsmede de kosten voor het inhuren van een 

stedenbouwkundig bureau voor het opstellen van de bestemmingsplannen. 

 

5 Risico's

Zolang het bestemmingsplan niet is vastgesteld ontbreekt het planologisch kader op basis 

waarvan de voorgenomen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

 

N.H. Swellengrebel   De heer G. Westerink 
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Gepubliceerde stukken: 

1. Bestemmingsplan Brede school te Burgerbrug 

2. Bestemmingsplan Brede school te Sint Maartensbrug 

4. Zienswijzen op bestemmingsplan Brede school te Burgerbrug 

3. Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Brede school te Burgerbrug 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2  juli 2013, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte d.d. 12 augustus 2013; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 3.8 Wro; 

 

besluit:

1. In te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli 2013 

gegeven beoordeling van de ingebrachte zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan 

“Brede school te Burgerbrug”, zoals uiteengezet in de “Nota van beantwoording zienswijzen 

bestemmingsplan Brede school Burgerbrug”, welke deel uitmaakt van dit besluit; 

2. Het bestemmingsplan “Brede school te Burgerbrug”, bestaande uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPBURGBREDESCHOOL-VA01, met 

de bijbehorende bestanden, en met inachtneming van het gestelde in de Nota van 

beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Brede school te Burgerbrug, vast te stellen; 

3. De zienswijzen die zijn ingediend ontvankelijk te verklaren; 

4. De indieners van de zienswijzen schriftelijk te informeren over het raadsbesluit; 

5. Het bestemmingsplan “Brede school te Sint Maartensbrug”, bestaande uit de geometrisch 

bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.BPSTMBREDESCHOOL-VA01, 

met de bijbehorende bestanden, vast te stellen. 

6. Conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan voor de in de 

bestemmingsplannen begrepen gronden vast te stellen; 

7. Het vervoeren van verweer in eventuele vervolgprocedures tot in hoogste instantie op te 

dragen aan het college van burgemeester en wethouders. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 27 augustus 2013. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  De heer G. Westerink 

 

 

Raadsbesluit 


