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  Raadsvergadering van 16 december 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Burgemeester en wethouders / registratienr.:  

4 november 2014 

A.W.E. Hulst 

0224 – 210 208 

Vaststelling bestemmingsplan "Kerkstraat 1 te Waarland" 

Domein Burger en Bestuur 

14.115158 

 

 

Samenvatting 

Voor de locatie achter Kerkstraat 1in Waarland, omsloten door de Kerkstraat, De Kromme Akker, De 

Oude Weid en de Doorbraak komt op dat terrein van 1,25 ha de bebouwing in aanmerking voor de 

Ruimte voor ruimteregeling. 3300 m2 kassen en 500 m2 verharding maken plaats voor een drietal 

woningen en het overige onbebouwde deel zal ingericht worden als openbaar (park)gebied. 

Het project, waarmee de raad in hoofdlijnen bij besluit van 10 april 2012 instemde, is vastgelegd in 

een ruimtelijk bindend plan, het bestemmingsplan “Kerkstraat 1 te Waarland”. 

 

Voorgesteld besluit 

1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk maar ongegrond te verklaren onder verwijzing naar 

de Reactienota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Kerkstraat 1 te Waarland; 

2. Het bestemmingsplan “Kerkstraat 1 te Waarland” vast te stellen in overeenstemming met de 

verbeelding NL.IMRO.0441.BPWLDKERKSTR1-VA01 met bijbehorende regels en toelichting, met 

uitzondering van de zin:”Het gehele beeldkwaliteitsplan is als separate bijlage bijgevoegd.” in 

hoofdstuk 2.2 van de toelichting; 

3. Voor het plangebied van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

Financiële gevolgen 

De initiatiefnemer, de heer Pancras vergoedt aan de gemeente de kosten, die redelijkerwijs zijn 

gemaakt voor de wijziging van dit deel van het bestemmingsplan Waarland. De vergoeding is 

vastgelegd in de getekende overeenkomst met de heer Pancras. 

Raadsvoorstel 
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Aanleiding 

Het ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 1 te Waarland heeft vanaf 21 augustus 2014 tot en met 1 

oktober 2014 (identificatienummer NL.IMRO.0441.BPWLDKERKSTR1-ON01) ter inzage gelegen. In die 

periode heeft de VVE Lantmanstaete mede namens de eigenaren/bewoners van de 

appartementsrechten Veluweweg 18 tot en met 18E  in Waarland een zienswijze ingediend. 

Volgens de Wet ruimtelijke ordening(Wro) beslist de raad binnen 12 weken van de termijn van 

terinzagelegging over de vaststelling van het bestemmingsplan. In de meegezonden bijlage 

Reactienota zienswijzen zijn wij op de zienswijzen ingegaan. 

 

 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De afronding van de planologische procedure tot vaststelling van een bestemmingsplan. Er ontstaat 

voor dit initiatief dat wij om reden van een ruimtelijke kwaliteitsverbetering willen faciliteren (en 

waarvoor de raad eerder de uitgangspunten formuleerde) een toereikende juridische regeling in de 

vorm van een bestemmingsplan, bestaande uit regels, verbeelding en een toelichting, dat algemeen 

verbindend zal zijn. 

Belangrijk onderdeel zal zijn, dat gronden openbaar toegankelijk zullen worden voor de burgers van 

Waarland. Bovendien kunnen particulieren langs het plangebied van initiatiefnemer een strookje 

grond verwerven om hun tuin daarmee te vergroten.  

 

2. Argumenten 

Initiatiefnemer heeft in samenwerking met de gemeente een beeldkwaliteitsplan gemaakt, waarin de 

vervangende woonbebouwing bij de beoogde sloop van de storende kassenbebouwing in de kern 

van Waarland zichtbaar wordt. In eerste aanleg is het plan ook besproken met de gemeenteraad, 

voorafgaand aan het besluit van 10 april 2012 om in beginsel deze ontwikkeling uit te voeren. 

De winst in de openbare ruimte bestaat uit de sloop van 3300 m2 kassen en 500 m2 verharding. De 

compensatie met drie woningen op een situering in overeenstemming met de gehouden 

inspraakfase leidt tot een forse reductie van de bebouwing. 

Bovendien geldt het uitgangspunt, dat het resterende onbebouwd blijvende gedeelte van de 

eigendom om niet in handen van de gemeente komt en gebruikt zal kunnen worden als openbaar 

toegankelijk parkje. 

 

3. Financiën 

Als hoofdregel geeft de Wro aan, dat de raad gelijk met het vaststellen van het bestemmingsplan, 

dat voorziet in de bouw van woningen moet besluiten al dan niet een exploitatieplan (EP) vast te 

stellen. In afwijking daarvan bestaat de mogelijkheid om geen EP vast te stellen, als het kostenverhaal 

op andere wijze  is geregeld. Wij stellen voor geen EP vast te stellen, omdat met initiatiefnemer een 

overeenkomst is gesloten. Deze overeenkomst voorziet onder meer in het plankostenverhaal en 

schaderisico. 

 

4. Risico's 

Naar aanleiding van het ontwerp heeft de Vereniging van Eigenaren Lantmanstaete, Veluweweg 18, 

1738 BE  Waarland een zienswijze ingediend bij brief van 27 september 2014, stuknummer 14.113249. 

Samengevat zijn de bewoners/eigenaren van de woningen Veluweweg 18 – 18e bevreesd voor het 

ontstaan van planschade als gevolg van de bouw van de woningen, scheurvorming en verzakking bij 

hun eigendom en toename van de parkeerproblematiek door de toename van de woningen. 
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In de “Reactienota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan” gaan wij in op de onderdelen van de 

zienswijze. 

 

In de meergenoemde overeenkomst “Herontwikkeling achter Kerkstraat 1 te Waarland” hebben wij 

met de projectontwikkelende initiatiefnemer afspraken vastgelegd in het geval de overheid een 

planschadevergoeding zou moeten betalen. Dat risico zal op grond van de overeenkomst voor 

rekening van initiatiefnemer komen.  

Het risico op uitvoeringsschade als gevolg van de bouw kan verzekerd worden door de uitvoerende 

partij(en) en behoort niet tot het overheidsrisico. 

Tenslotte geldt wat het parkeren betreft het vastgestelde uitgangspunt (raadsbesluit 10 april 2012), 

dat initiatiefnemer drie parkeerplaatsen aanlegt ter compensatie van de plaatsen die ten behoeve 

van de ontsluitingsweg moeten wijken.  

 

Het vastgestelde plan maken wij bekend, zodat een beroepsrecht ontstaat. Het plan treedt in werking 

tenzij een reactieve aanwijzing wordt gegeven dan wel beroep is ingesteld en gelijktijdig ook een 

verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

Reactienota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 

Bestemmingsplan “Kerkstraat 1 te Waarland” 

Overeenkomst 

Exploitatieopzet (vertrouwelijk) 
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De raad van de gemeente Schagen, 

 

overwegende dat in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang 

van 21 augustus 2014 tot en met 1 oktober 2014 gedurende zes weken het ontwerp van het 

bestemmingsplan “Kerkstraat 1 te Waarland” ter inzage heeft gelegen; 

 

dat van deze terinzagelegging en de bevoegdheid om naar aanleiding van het ontwerp zienswijzen 

in te dienen op de weettelijkevoorgeschreven wijze op 20 augustus 2014 kennisgeving is gedaan door 

publicatie in de Staatscourant, het gemeenteblad en de website en dat het 

ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0441.BPWLDKERKSTR1-ON01) via www.schagen.nl en 

www.ruimtelijkeplannen.nl  raadpleegbaar is; 

 

dat er binnen de termijn van terinzagelegging een zienswijze is ingediend door de Vereniging van 

Eigenaren Lantmanstaete, Veluweweg 18-18e, 1738 BE  Waarland namens de afzonderlijke 

eigenaren/bewoners van de op die percelen rustende appartementsrechten; 

 

dat de “Reactienota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Kerkstraat 1 te Waarland” gemotiveerd 

ingaat op de inhoud van de zienswijze(n) en dat het inhoudelijke commentaar leidt tot het ogegrond 

verklaren van de ingediende zienswijzen; 

 

dat er redenen zijn die leiden tot het afzien van het vaststellen van een exploitatieplan; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2014, nr. ;  

gezien het advies van de commissie Ruimte d.d. 1 december 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.12 van de Algemene 

wet bestuursrecht; 

 

besluit: 

1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk maar ongegrond te verklaren onder verwijzing naar 

de Reactienota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Kerkstraat 1 te Waarland; 

2. Het bestemmingsplan “Kerkstraat 1 te Waarland” vast te stellen in overeenstemming met de 

verbeelding NL.IMRO.0441.BPWLDKERKSTR1-VA01 met bijbehorende regels en toelichting, met 

uitzondering van de zin:”Het gehele beeldkwaliteitsplan is als separate bijlage bijgevoegd.” in 

hoofdstuk 2.2 van de toelichting; 

3. Voor het plangebied van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 16 december 2014. 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Raadsbesluit 

http://www.schagen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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