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 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Heemskerkerduin en
 Noorddorp 2009
 Aan de raad,
 lnleiding
 Bij besluit van 24 april 2008 zijn door uw raad de uitgangspunten voor de actualisering van het
 bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp vastgesteld.
 Op basis van deze uitgangspunten is het nu voorliggende ontwerp-bestemmingsplan
 Heemskerkerduin en Noorddorp 2009 tot stand gekomen. Gelet op het uitgangspunt 'behoud van het
 agrarisch karakter van het gebied' is gekozen voor een consewerend bestemmingsplan.
 Dit ontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 29 juli tot en met 9 september 2009 gedurende zes weken
 ter visie gelegen, In deze periode zijn 156 zienswijzen ingediend. Na deze periode zijn er nog vijf
 zienswijzen ingediend.
 Voorgesteld besluit
 Het bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp gewijzigd vast te stellen, onder verwijzing naar
 de nota 'Reactie zienswijzen', de 'Iijst ambtshalve wijzigingen' en de 'aanvulling op de Iijst ambtshalve
 wijzigingen', die als zodanig onlosmakelijk deel uitmaken van het raadsbesluit tot vaststellen van het
 bestemmingsplan.
 Motivering/toelichting voorgesteld besluit
 In de bijgevoegde nota 'Reactie zienswijzen' zijn de zienswijzen in het kort samengevat, is van
 gemeentezijde een reactie op de zienswijzen gegeven en is aangegeven of en zo ja op welke wijze de
 zienswijzen tot aanpassing van het ontwerp bestemmingsplan hebben geleid.
 Voorts zijn op basis van de bijgevoegde 'Iijst ambtshalve wijzigingen' een aantal wijzigingen in het
 ontwerp aangebracht.
 De aanpassingen, die op basis van bovengenoemde nota en lijst zijn aangebracht, zijn
 overeenkomstig de uitgangspunten.
 Exploitatieplan
 Volgens artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient uw raad een grondexploitatieplan vast te
 stellen voor gronden, waarop een bij het Besluit ruimtelijke ordening aangewezen plan is
 voorgenomen.
 In de toelichting in het bestemmingsplan is onder het hoofdstuk 'Uitvoerbaarheid' aangegeven dat in
 dit bestemmingsplan het bestaande overwegend agrarisch gebruik opnieuw wordt bestemd. In de
 afgelopen 10 jaar is op beperkte schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kassen te
 realiseren. Op papier bevat het bestemmingsplan derhalve een aanzienlijke bouwmogelijkheid.
 Indien individuele ondernemers/tuinders hiervan gebruik willen maken geldt in alle gevallen dat zij
 verantwoordelijk zijn voor de economische uitvoerbaarheid. De gemeente zal geen werken of
 werkzaamheden uitvoeren die financiële gevolgen hebben. Naast het conse|eren van bestaand
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gebruik biedt het bestemmingsplan volwaardige agrarische bedrijven de mogelijkheid op beperkte
 schaal nevenactiviteiten uit te oefenen. Ook hiervoor geldt dat de economische uitvoerbaarheid van
 eventuele bouwplannen een veran|oordelijkheid is van de individuele ondernemers.
 De economische uitvoerbaarheid van het plan is hiermede voldoende aangetoond. Gelet op het
 conse|erende karakter van het plan is het niet zinvol een exploitatieplan op te stellen. Dit is slechts
 pan de orde indien de gemeente kosten maakt. Hiervan is geen sprake nu het een periodieke
 actualisatie van een conserverend bestemmingsplan betreft.
 Communicatie
 Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan zal worden bekendgemaakt in De Kennemer, de
 Staatscourant en op de internetsite van onze gemeente. Op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet
 ruimtelijke ordening zullen de inspecteur ruimtelijke ordening en gedeputeerde staten in kennis
 worden gesteld van de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp.
 Ook zullen wij een kennisgeving verzenden aan de wettelijke overlegpadners.
 De indieners van zienswijzen zijn ervan in kennis gesteld dat de 'Nota reactie zienswijzen' vanaf 29
 oktober 2009 op de internetsite van de gemeente staat en er een papierenversie bij ons opvraagbaar
 is.
 Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend kunnen binnen zes weken na de bekendmaking
 rechtstreeks in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de
 wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn aangebracht kan eveneens (door een ieder) beroep
 worden ingesteld,
 Het bestemmingsplan treedt in werking de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen of - indien
 gedurende de termijn beroep is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht - op het
 moment dat op het verzoek is beslist.
 Heemskerk, 27 oktober 2009
 Burgemeester en wethouders van Heemskerk,
 de secretaris, de burgemeester,
 A, van de Velden J.R.A. Nawijn
 De commissie ROM heeft over dit voorstel op hoofdlijnen positief geadviseerd.
 Alle op dit voorstel betrekking hebbende stukken zijn de Ieden van de raad digitaal ter beschikking
 gesteld. De papieren versies Iiggen alle ter inzage bij de grisier.
 Ook de ingekomen zienswijzen liggen bij de griffier ter inzage, inclusief alle tot op het laatste moment
 (buiten de termiè) ingekomen (a&nvullende) reacties.
 De 'aanvulling op de Iijst ambtshalve wijzigingen', wordt separaat toegezonden.
 81R8/2009/1592
 2

<SCANSEQUENCE> - Scanpagina 2 van 3

Raadsvoorstel/besluit - 1592



<SCANSEQUENCE> - Scanpagina 3 van 3

Raadsvoorstel/besluit - 1592


