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  Raadsvergadering van 27 oktober 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 15.018011  

25 augustus 2015 

G.J. van Leeuwen 

0224 – 210 216 

Vaststellen bestemmingsplan "Johan Vermeerstraat 1 Schagen" 

Domein Burger en Bestuur 

15.019433 

 

 

Samenvatting 

In dit raadsvoorstel stellen wij uw raad voor het bestemmingsplan “Johan Vermeerstraat 1 Schagen” 

vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft tijdens de zienswijzenperiode niet geleid tot enige 

reactie.  

 

Voorgesteld besluit 

1. het bestemmingsplan “Johan Vermeerstraat 1 Schagen”, bestaande uit de geometrisch 

bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0441. 

BPWNGBSGNJVMSTR1-VA01 vast te stellen; 

2. voor het plangebied van het bestemmingsplan af te zien van het vaststellen van een 

exploitatieplan; 

 

 

Financiële gevolgen 

Het opstellen van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden in opdracht en voor rekening van 

initiatiefnemers van het hospice. 

 

Aanleiding 

Het voornemen bestaat om op perceel Johan Vermeerstraat 1 te Schagen een hospice te realiseren.  

Het bouwplan wijkt echter af van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 

 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het scheppen van een adequaat planologisch/juridisch 

kader om de bouw van een hospice mogelijk te maken. 
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2. Argumenten 

Alhoewel het perceel Johan Vermeerstraat 1 in het geldende bestemmingsplan al een 

maatschappelijke bestemming heeft is de ter plaatse toegestane bouwhoogte 

ontoereikend om het beoogde bouwplan te kunnen realiseren. Om hierin te voorzien is 

bijgevoegd bestemmingsplan opgesteld. Over het voorontwerp van dit plan heeft 

vooroverleg plaatsgevonden met de wettelijke overlegpartners (provincie, 

hoogheemraadschap e.a.). Ook is aan een ieder de mogelijkheid geboden om ten 

aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan zienswijzen in te dienen.  

Een en ander heeft niet geleid tot een aanpassing van het ontwerp-bestemmingsplan. 

 

3. Financiën 

Het opstellen van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden in opdracht en voor rekening van 

initiatiefnemers van het hospice. In een voor dit project afgesloten anterieure overeenkomst is 

vastgelegd dat de gemeente geen (planschade)kosten zal ondervinden als gevolg van deze 

planologische ontwikkeling. Wij stellen daarom voor om geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

4. 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, t.w.:  

a. belanghebbenden die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren hebben 

gebracht; 

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

zienswijze naar voren te brengen; 

c. belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de 

vaststelling heeft aangebracht.  

 

Het bestemmingsplan treedt na genoemde periode in werking tenzij 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. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

Bijlage; 

Bestemmingsplan “Johan Vermeerstraat 1 Schagen”, bestaande uit een Toelichting, Regels en een 

Verbeelding
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2015, nr.03R ;  

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte d.d. 5 oktober 2015; 

 

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

bestuursrecht ; 

 

besluit: 

1. het bestemmingsplan “Johan Vermeerstraat 1 Schagen”, bestaande uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0441. BPWNGBSGNJVMSTR1-VA01  vast te stellen; 

2. voor het plangebied van het bestemmingsplan af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan; 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 27 oktober 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


