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  Raadsvergadering van 27 oktober 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

29 september 2015 

M.J. Achterkamp 

0224 – 210 213 

Coördinatiebesluit autowasboxen Langevliet 18 Callantsoog 

Economisch Domein 

15.020576 

 

 

Samenvatting 

Met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

kunnen de verschillende procedures (bestemmingsplan en omgevingsvergunning) voor de realisatie 

van autowasboxen bij garagebedrijf Schaap aan de Langevliet 18 te Callantsoog worden 

gecoördineerd.  Hierdoor kan een versnelling van de besluitvorming plaatsvinden. Voor het kunnen 

toepassen van deze regeling is een raadsbesluit nodig.  

 

 

Waarom dit voorstel 

Op 22 april 2014 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ vastgesteld. Bij amendement is de 

mogelijkheid om autowasboxen te kunnen realiseren op het perceel Langevliet 18 in het 

bestemmingsplan opgenomen. De buurman en de overbuurman van het garagebedrijf zijn hier 

vervolgens tegen in beroep gegaan, onder andere omdat niet voldoende duidelijk was hoe het plan 

precies uitgevoerd zou worden en er niet gegarandeerd was dat de autowasboxen geen overlast 

zouden veroorzaken voor omliggende percelen.  

 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) heeft dit planonderdeel op 

29 juli 2015 vernietigd, omdat: 

 De effecten op de percelen van de buren niet van tevoren zijn onderzocht; 

 De situering van de autowasboxen, het blijven staan van de woning Langevliet 18 en de plek 

van de inrit niet in het bestemmingsplan zijn geborgd; 

 In het akoestisch onderzoek geen rekening is gehouden met cumulatie van geluid van de 

bestaande activiteiten van garagebedrijf Schaap. 

 

Op 11 augustus 2015 is er een gesprek geweest met garagebedrijf Schaap naar aanleiding van 

bovengenoemde uitspraak. In dit gesprek is aangegeven dat het doorlopen van een 

gecoördineerde procedure de snelste manier is om het vernietigde bestemmingsplanonderdeel te 

repareren en de autowasboxen mogelijk te maken. In het nieuw op te stellen bestemmingsplan wordt 

rekening gehouden met de uitspraak van de ABRvS, zodat de belangen van de buren niet worden 

geschaad. 

 

 

Kaders en Onderbouwing 

Voor de realisatie van autowasboxen is een bestemmingsplan nodig, en een omgevingsvergunning 

voor bouwen. Het verlenen van een omgevingsvergunning is een bevoegdheid van het college en 

het vaststellen van een bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid.  
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Normaal gesproken wordt eerst een bestemmingsplanprocedure doorlopen, waarna een 

omgevingsvergunning wordt aangevraagd en verleend. Dit zijn twee procedures die na elkaar 

worden afgewikkeld en elk een eigen rechtsgang kennen. 

 

 

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de mogelijkheid om procedures 

gecoördineerd  af te doen. Zo zijn verschillende procedures gezamenlijk te doorlopen. Met de 

initiatiefnemer is afgesproken om de omgevingsvergunning voor de bouw van autowasboxen mee te 

laten lopen met de procedure voor het bestemmingsplan.  

 

De verschillende besluiten worden met één procedure voorbereid. Dat schept helderheid, 

efficiencyvoordelen en levert tijdswinst op. De bestemmingsplanprocedure is van toepassing op de 

besluiten die gecoördineerd worden. Tegen de besluiten die na de gecoördineerde 

voorbereidingsprocedure worden genomen, kan beroep worden ingesteld. De afhandeling van 

beroepen gebeurt in één keer door de ABRvS. Er komt dus één uitspraak over het bestemmingsplan 

en de omgevingsvergunning. De ABRvS dient binnen zes maanden na ontvangst van een 

verweerschrift op het beroep te beslissen.  

 

Wij stellen u dan ook voor om voor het project autowasboxen Langevliet 18, coördinatie van 

besluitvorming mogelijk te maken.  

 

 

Vervolgtraject 

Nadat uw raad besloten heeft toepassing te geven aan de coördinatieprocedure kan, na het 

indienen van de benodigde stukken door de initiatiefnemer, de procedure tot vaststelling van het 

bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning worden gestart. Uiteraard worden 

ook de buren betrokken in deze procedure. 

 

 

Risico’s 

In dit stadium zijn er nog geen risico’s. Het vastgestelde bestemmingsplan / omgevingsvergunning 

kunnen te zijner tijd juridisch worden aangevochten. Dit kan gevolgen hebben voor de 

uitvoerbaarheid. Mocht er geen overeenstemming over de plannen worden bereikt tussen het 

garagebedrijf en de buren, dan is het risico aanwezig dat zij wederom juridische stappen gaan 

ondernemen. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 



Registratienr. 15.020576  MARIEKE  Raadsvoorstel en -besluit 

*15.020576*   
 

 Relatie met:  

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 3 van 3 
 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2015, nr. 15.020575;  

 

gelet op het bepaalde in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening;  

 

besluit: 

Een Coördinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het project autowasboxen 

Langevliet 18 Callantsoog te nemen, waarbij: 

1. De bouw van autowasboxen met bijbehorende werken aan de Langevliet 18 te Callantsoog 

overeenkomstig artikel 3.30, lid 1 Wro, wordt aangewezen als project waarbij het wenselijk is 

dat de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan wordt gecoördineerd 

met het volgende besluit: 

- Het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1 onder a en b Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor onder andere het bouwen van bouwwerken 

en het uitvoeren van werken geen bouwwerk zijnde; 

2. Het college van burgemeester en wethouders het coördinerend bestuursorgaan is; 

 

 

 

 

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 
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