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Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Heemskerkerduin en
Noorddorp 2009, te herziening 2013
Aan de raad,
Inleiding
De Raad van State heeft op een aantal beroepschriqen tegen het bestemmingsplan Heemskerkerduin
en Noorddorp 2009 uitspraak gedaan. Hierbij is dit bestemmingsplan op enige onderdelen vernietigd
en dient dit te worden gerepareerd.
Het betreft met name de dubbel bestemmingen archeologie, ad. 3.3.6 van de planregels en een
achttal afzonderlijke locaties.
Daarnaast is gebleken dat er enige punten zijn die om aanpassing van het bestemmingsplan
Heemskerkerduin en Noorddorp 2009 vragen. Het betreft hier met name een tiental aanpassingen, die
te maken hebben met het afstemmen van de bestemmingsregeling op de bestaande situatie. Voorts is
de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van nieuwe woonzorgfuncties geconcretiseerd tot de percelen
Oosterweg naast nr. 5 en de Rijksstraa|eg 178, en is naar aanleiding van het vooroverleg een
wijzigingsbevoegdheid tot plattelandswoning opgenomen.
Het bovenstaande heeft geresulteerd in een ontwerp-bestemmingsplan Heemskerkerduin en
Noorddorp 2009, 10 herziening 2013.
Toelichting/motivering/risico's
Dit ontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 22 november 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage gelegen. Tegen het plan zijn acht zienswijzen ingediend. De bij dit voorstel behorende 'Nota
van zienswijzen' bevat in het kort de inhoud van de zienswijzen, alsmede de gemeentelijke
beantwoording daarvan. De zienswijzen hebben geleid tot enige aanpassing van de regels, de
toelichting en de verbeelding. Voorts is een Iijst ambtshalve wijzigingen bijgevoegd met een tweetal
geringe aanpassingen, waarvan de eerste naar aanleiding van de op 5 februari 2014 ingekomen brief
van de hr. Koppers.
Financiën
In het bestemmingsjlan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Om deze reden valt
het plan niet onder de in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen gevallen
waarvoor een exploitatie vereist is. Een exploitatieplan hoeft daarom niet te worden opgesteld.
Relatie met regionale samenwerking
Geen relatie.
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Conclusie c-q. voorstel
1. In te stemmen met de reactie op de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen,
Is opgenomen in' de ''Nota zienswijzen''
zoa .
2. Het bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009, 1* herziening 2013
(NL.IMRO.0396.BPhkduin2013-VA01) vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan op te stellen.
Beslispunten
Zie hierboven.
Verdere procedure besluitvorming
Binnen twee weken na de vaststelling door uw raad maken wij het bestemmingsplan bekend. Na de
bekendmaking Iigt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er
mogelijkheid van beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor degene die
een zienswijze hebben ingediend en voor een ieder tegen de vastgestelde wijziging.
Na afloop van de beroepstermijn van zes weken treedt het bestemmingsplan in werking. Wordt er in
deze termijn beroep ingesteld of om een voorlopige voorziening verzocht, dan treedt het
bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek is beslist.
Heemskerk, 28 januari 2014
Burgemeester en wethouders van Heemskerk,
de secretaris, de burgemeester,
De commissie ROF heeft over dit voorstel geen advies uitgebracht.
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+ 6
gemeente- Heemskerk
/
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Heemskerk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 21.,
gehoord de commissie ROF;
b e s I u i t :
1. uitsluitend in te stemmen met de reactie op de tegen het on|erp-bestemmingsplan ingediende
zienswijzen, zoals opgenomen in de 'Nota zienswijzen', die betrekking hebben op de onderdelen
die door de Raad van State bij besluit van 7 december 2011 zijn bevolen te herzien, alsmede op de
zienswijze die betrekking heeft op het perceel Noorddorpe|eg 10.,
2. Het bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009, te herziening 2013 (NL.IMRO.0396.
BPhkduin2013-VA01) uitsluitend vast te stellen voor de onderdelen die door de Raad van State bij
besluit van 7 december zijn bevolen, alsmede die betrekking hebben op de percelen Strengweg
18/20 en Noorddorpe|eg 10*,
3. Geen exploitatieplan op te stellen.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Heemskerk in zijn openbare vergadering van
20 februari 2014
l l
!
de raad voornoemd,
' ,
' iffi r,i de voor itte
d ,
.1 -7- - z'
t.
a
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e
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Nota zienswijzen 

 

Postbus 150, 3000 AD  Rotterdam 

Telefoon: 010-2018555 

Fax: 010-4121039 

E-mail: info@rho.nl 

   

Onderwerp: Nota zienswijzen bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009, 1
e
  herziening 2013 

Datum: 20 februari 2014 

 

Met ingang van 22 november 2013 heeft het ontwerpbestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009, 1
e
  

herziening 2013 van de gemeente Heemskerk op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes 

weken ter visie gelegen (tot en met 2 januari 2014). In deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld om te 

reageren op het ontwerpbestemmingsplan. 

 

In deze periode zijn acht zienswijzen ingediend. Hieronder worden deze zienswijzen samengevat en beantwoord. Per 

zienswijze wordt aangegeven of de zienswijze aanleiding geeft tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

 
Indiener: N.V. Nederlandse Gasunie 
Adres: Postbus 19, 9700 MA Groningen 
Datum verzonden: 11-12-2013 
Datum ontvangen: 12-12-2013 
Ontvankelijk: Ja 

 

Samenvatting zienswijze 

a. Ten behoeve van de gastransportleiding A-620 ter plaatse van de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’ is 

geen dubbelbestemming ‘Leiding-Leidingstrook’ opgenomen. Het verzoek is deze op te nemen. 

b. In artikel 9.3 wordt bepaald dat het bevoegd gezag bij het verlenen van een omgevingsvergunning af kan wijken 

van lid 9.2, indien de veiligheid met betrekking tot de leiding niet wordt geschaad en vooraf advies wordt 

ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder. Deze afwijkingsmogelijkheid van de bouwregels wijkt af van 

het bepaalde in artikel 14, derde lid Bevb (Besluit externe veiligheid buisleidingen). Hierin is bepaald dat in de 

belemmeringstrook ook geen kwetsbare objecten mogen worden toegelaten. 

c. Voorts wordt verzocht artikel 9.4 aan te vullen met de volgende activiteiten:  

f. Het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

g. Het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair; 

h. Het permanent opslaan van goederen. 

d. In artikel 9 lid 4.2 onder c wordt bepaald dat er geen vergunning is vereist voor werkzaamheden die plaatsvinden 

tot een diepte van 0,5 m beneden afgewerkt bouwterrein. Deze regeling wordt echter onvoldoende ter 

waarborging van een veilig en bedrijfszeker gastransport en ter beperking van gevaar voor personen en 

goederen in de directe omgeving van de leiding. 

 

Beantwoording 

a. De gastransportleiding wordt opgenomen. 

b. De regeling wordt afgestemd op de bepalingen in het Bevb, waarbij in de begripsbepalingen tevens het begrip 

voor ‘kwetsbaar object’ wordt opgenomen, conform de begripsbepaling voor dit begrip in het Bevb. 

c. Het artikel wordt aangevuld. 

d. Deze bepaling wordt geschrapt. 

 

De zienswijze is gegrond en leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan: de dubbelbestemming ‘Leiding-

Leidingstrook’ wordt opgenomen ter plaatse van de bestemming ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie’; in artikel 9.3 wordt 

toegevoegd dat kwetsbare objecten niet zijn toegelaten, waarbij eveneens het begrip voor kwetsbaar object wordt 

opgenomen; artikel 9.4 wordt aangevuld met een aantal activiteiten en artikel 9.4.2 onder c wordt geschrapt. 
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Indiener: LTO Noord 
Adres: Postbus 649, 2003 RP Haarlem 
Datum verzonden: 20-12-2013 
Datum ontvangen: 24-12-2013 
Ontvankelijk: Ja 

 

Samenvatting zienswijze 

a. Indiener is van mening dat niet de grootte van de te bouwen kas van meer dan 5.000 m² maatgevend moet zijn 

voor het al dan niet uitvoeren van archeologisch onderzoek, maar de oppervlakte bodem die daadwerkelijk met 

de bouw van de kas wordt verstoord. Bij de bouw van een kas wordt alleen de grond verstoord waar de 

steunpalen van de kasconstructie worden geplaatst tot een diepte van 1,2 m. In sommige gevallen worden de 

steunpalen geheid tot 4 m diep. Het betreft hier oppervlaktes van circa 1 m² per steunpaal. Een kas van 5.000 m² 

heeft circa 150 van deze steunpalen. De plaats waar de zijkanten worden geplaatst, wordt tot een diepte van 50 

cm uitgegraven en hier worden dus geen archeologische waarden mee bedreigd. De overige grond wordt niet 

verstoord. Dit betekent dat met de bouw van een kas van 5.000 m² slechts 150 m² dieper dan 50 cm wordt 

verstoord. Het is daarom niet noodzakelijk bij de dubbelbestemmingen Waarde Archeologie – 4, 5, 6 en 7 een 

extra bepaling voor kassenbouw op te nemen, omdat de bodem op een grotere diepte dan 1, 2, 3 of 4 m zeer 

beperkt wordt verstoord. Indiener verzoekt de bepalingen in lid 2 van de verschillende artikelen te schrappen. 

b. Artikel 1.4 en 1.6 zijn identiek. 

c. Indiener is van mening dat het toestaan van 2 woonzorgfuncties in het plangebied verstorend werkt op de 

agrarische hoofddoelstelling. Er zijn in het plangebied 2 initiatieven bekend: één is bijna gerealiseerd en één is 

positief bestemd. Indiener verzoekt deze twee specifiek te benoemen. 

 

Beantwoording  

a. Het uitgangspunt dat wordt aangehouden is dat de oppervlakte die wordt verstoord uitgangspunt is voor het al 

dan niet uitvoeren van archeologisch onderzoek. Mocht de bouw van een kas tot 5.000 m² voor een grotere 

verstoring zorgen dan is bepaald in de verschillende artikelen, dan zijn deze vrijgesteld van archeologisch 

onderzoek. De bepalingen worden niet geschrapt. Indien dit wordt geschrapt, dient bij een kas kleiner dan 

5.000 m², waarvoor steunpalen de grond in worden gedreven tot een diepte van 1,2 m, binnen de bestemming 

Waarde Archeologie – 4 alsnog archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Ditzelfde geldt voor de andere 

archeologische dubbelbestemmingen, indien het (incidenteel) nodig blijkt te zijn om de steunpalen tot een 

grotere diepte de grond in te drijven. De gemeente is van mening dat met het schrappen van deze bepaling juist 

vaker archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden en dat dit niet in lijn is met de doelstellingen van de 

belangen van de tuinders.  

b. Artikel 1.4 wordt geschrapt. Dit is per abuis niet gedaan in het ontwerpbestemmingsplan. 

c. Deze suggestie was door indiener aangegeven op het conceptontwerpbestemmingsplan. De bepaling is 

opgenomen in artikel 20 (dat alleen van toepassing is op de gronden die een nieuwe enkelbestemming hebben 

gekregen in deze herziening) en in bijlage 1 (waarmee het moederplan wordt herzien). In bijlage 1 is de bepaling 

aangepast. Dit is (abusievelijk) niet gebeurd in artikel 20. Bij nader inzien is de bepaling in artikel 20 overbodig, 

aangezien de percelen van de twee bekende initiateven (Oosterweg 5 en Rijksstraatweg 178) geen andere 

bestemming krijgen in deze herziening. 

 

De zienswijze is deels gegrond. Op basis van de zienswijze worden artikel 1.4 en artikel 20.2 geschrapt. 

 

 
Indiener: Mr. C.H. Witte, namens Aremberg Beheer BV, Duindoornweg 13 
Adres: Oost 30, 1794 GR Oosterend 
Datum verzonden: 6-12-2013 
Datum ontvangen: 11-12-2013 
Ontvankelijk: Ja 

 

Samenvatting zienswijze 

De percelen Duindoornweg 11 en 13 zijn in 2001 in eigendom verworven. De woning op perceel Duindoornweg 13 

wordt bewoond. Deze bewoner wil beide oude schuren op het perceel Duindoornweg 11 graag gebruiken als 

hobbyruimte c.q. hobbykas. In het bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009, dat op 26 november 2009 

is vastgesteld, was het perceel Duindoornweg 11 agrarisch bestemd. Hiertegen is beroep ingediend en de Raad van 

State heeft dit beroep gehonoreerd. 
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Voor beide schuren zijn in het verleden (1971 en 1972) vergunningen verleend. Beide schuren zijn slecht 

onderhouden: de eigenaar wil de schuren renoveren. 

In dat kader heeft de eigenaar aan het college van burgemeester en wethouders zijn wens kenbaar gemaakt om de 

“achterste” schuur te verbouwen tot (c.q. te vervangen door) een hobbykas. Hierop is recent afwijzend gereageerd, zij 

het dat de tekst van de afwijzing doet vermoeden dat het college het verzoek niet in een vergadering heeft besproken, 

aangezien de brief vermeldt dat er ambtelijk geen reden wordt gezien medewerking te verlenen. 

Indiener geeft aan dat ten onrechte door het college in de toelichtende brief bij de herziening wordt gesteld dat het 

de bedoeling zou zijn de achterste schuur te slopen. Dat is onjuist: indiener geeft aan de schuur te slopen indien 

daarvoor in de plaats een bruikbaar en ruimtelijk/esthetisch aanvaardbaar alternatief wordt geboden. 

Indiener is het niet eens met het wegbestemmen van de schuur. Dit is in strijd met het recht. Het is vaste 

jurisprudentie dat legale bouwwerken, gelet op de rechtszekerheid, als zodanig dienen te worden bestemd. Dit kan 

slechts anders zijn indien dit op basis van nieuwe inzichten niet langer in overeenstemming zou zijn met een goede 

ruimtelijke ordening en het belang bij een beoogde nieuwe bestemming zwaarder weegt dan de gevestigde rechten 

en belangen. Daarnaast dient dan ook aannemelijk te zijn dat er concreet zicht bestaat op verwijdering van het 

bouwwerk. Het overgangsrecht is immers bedoeld als overbrugging van een tijdelijke situatie. Zoals gezegd is indiener 

niet voornemens de schuur te slopen. 

Indiener verzoekt de bouwvlek op het perceel Duindoornweg 11 te vergroten, zodat de bestaande bebouwing in zijn 

geheel positief wordt bestemd. De beide schuren dienen specifiek te worden bestemd als (bij)gebouwen bij de woning 

Duindoornweg 13, waarbij wordt bepaald dat de achterste schuur desgewenst kan worden vervangen door een 

hobbykas. 

 

Beantwoording 

De bestemming in het voorheen geldende bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 1998 was Agrarisch. Dat 

de gronden reeds lange tijd in eigendom zijn ten behoeve van het wonen, is op zich niet voldoende reden om de 

bestemming te wijzigen naar Wonen. De schuren zijn in eigendom verkregen als agrarische schuren en niet als 

schuren behorende bij woonbebouwing.  

Aan de functiewijziging van agrarische bedrijfswoningen naar burgerwoningen wordt in dit plangebied in het 

algemeen wel meegewerkt. De gemeente is echter van mening dat niet zonder meer alle voormalige agrarische 

bebouwing kan worden omgezet naar woonbebouwing in de vorm van bijgebouwen. De oppervlakte van de schuren 

van indiener is groter dan de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken die bij een woning mogelijk zijn in het 

plangebied. De gemeente wil in algemene zin wel meewerken aan omzetting van de functie, maar dan dient daarbij 

wel een deel van de schuren gesloopt te worden, zodat de verstening in het gebied afneemt. Daarbij zijn grote 

schuren bij woonbebouwing ook niet noodzakelijk. Tijdens de zitting van het bestemmingsplan Heemskerkerduin en 

Noorddorp 2009 is door indieners aangegeven dat ze voornemens zijn om de achterste schuur te slopen. Dit is ook 

expliciet in de uitspraak opgenomen (zie punt 2.21.1 van de uitspraak). Met die toezegging, kan de gemeente wel 

instemmen met het positief bestemmen van de voorste schuur.  

 

De gemeente is niet voornemens mee te werken met het verzoek. De vaste jurisprudentie waarnaar wordt verwezen, 

is van toepassing op de bebouwing voor het gebruik dat ter plaatse legaal is toegestaan, in dit geval agrarisch gebruik. 

Op het moment dat een bestemming wordt gewijzigd, is het heel normaal om te bezien of de bebouwing die aanwezig 

is, passend is bij de nieuwe bestemming. De gemeente is van mening dat dusdanig grote bijgebouwen/hobbykassen 

niet noodzakelijk zijn bij deze woning en dat ze naar verhouding te groot zijn. De gemeente heeft tijdens de zitting bij 

de Raad van State over het bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009 aangegeven wel mee te kunnen 

werken aan het positief bestemmen van de voorste schuur, indien de achterste wordt gesloopt. Deze lijn wil de 

gemeente vasthouden. Hiermee worden enerzijds de belangen van indiener voor het gebruik van de schuur als 

bijgebouw bij de woning gerespecteerd en wordt anderzijds rekening gehouden met de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse. 

 

In de zienswijze wordt aangegeven dat het verzoek niet is besproken door het college. Zoals in de genoemde brief is 

aangegeven, is het geen besluit zoals bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Indien een formeel 

verzoek ingediend zou worden, wordt ambtelijk aan het college geadviseerd niet mee te werken. Overigens ligt de 

inhoud van deze brief in lijn met het ontwerpbestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009, 1
e
 herziening 

2013, dat door het college is vrijgegeven voor tervisielegging.  

 

De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
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Indiener: Indiener 4 
Adres: Het Laantje 3, 1969 MH Heemskerk 
Datum verzonden: 29-11-2013 
Datum ontvangen: 04-12-2013 
Ontvankelijk: Ja 

 

Samenvatting zienswijze 

In het bestemmingsplan van 2009 is bouwblok van Het Laantje 3 niet in zijn geheel over het woonhuis gezet. De 

bedoeling was om dit in deze herziening aan te passen door het bouwblok een klein stukje naar het oosten te 

schuiven, waardoor het gehele woonhuis  in het bouwblok zou vallen. Het ontwerpbestemmingsplan is zo veranderd, 

dat een klein bouwblokje over het gedeelte van het huis is gelegd dat in 2009 buiten het bouwblok viel. 

 

Beantwoording 

De gemeenteraad heeft bij vaststelling besloten alleen die onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan vast te 

stellen die zijn vernietigd door de Raad van State en daar bovenop twee beperkte correcties (Noorddorperweg 10 en 

Strengweg 18 en 20) vast te stellen. De overige punten zijn uit het bestemmingsplan geschrapt, waaronder het perceel 

van indiener.  

 

Bij vaststelling is het perceel van indiener geschrapt uit de herziening.  

 

 
Indiener: Cumela advies, namens indiener 5, Oudendijk 3a 
Adres: Postbus 1156, 3860 BD Nijkerk 
Datum verzonden: 24-12-2013 
Datum ontvangen: 30-12-2013 
Ontvankelijk: Ja 

 

Samenvatting zienswijze 

De zienswijze heeft betrekking op het perceel Oudendijk 3a.  

a. Indiener wil graag voor perceel de functieaanuiding ‘loon- en grondverzetbedrijf’. Deze functieaanduiding past 

beter bij de huidige bedrijfsvoering. 

b. Voorts verzoekt indiener het bestemmingsvlak en het bouwvlak uit te breiden, zoals eerder is verzocht door 

indiener. De directe aanleiding is het enorme ruimtegebrek, waardoor nu veel machines noodzakelijkerwijs 

buiten gestald staan en er geen kantine/kantoor aanwezig is anders dan in een tijdelijke unit. Begin 2012 is een 

verzoek ingediend en hebben gesprekken plaatsgevonden. In een gesprek met de wethouder is afgesproken de 

brief van indiener van 6-6-2012 als uitgangspunt te nemen. De behoefte betreft een schuur van 25x40 meter.  

 

Beantwoording 

De gemeenteraad heeft bij vaststelling besloten alleen die onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan vast te 

stellen die zijn vernietigd door de Raad van State en daar bovenop twee beperkte correcties (Noorddorperweg 10 en 

Strengweg 18 en 20) vast te stellen. De overige punten zijn uit het bestemmingsplan geschrapt, waaronder het perceel 

van indiener.  

 

Bij vaststelling is het perceel van indiener geschrapt uit de herziening.  

 

 
Indiener: Indieners 6 
Adres: Duinweg 11 en Duinweg 14, 1969 MP Heemskerk 
Datum verzonden: 31-12-2013 
Datum ontvangen: 31-12-2013 
Ontvankelijk: Voor Duinweg 11 wel, voor Duinweg 14 niet, omdat de brief uitsluitend is ondertekend 

door Duinweg 11 

 

Samenvatting zienswijze 

Indieners hebben bezwaar tegen artikel 7 van de planregels ten aanzien van het natuurkampeerterrein “De 

Berenweide”. 
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a. Verwezen wordt naar de inhoud van de zienswijze op de bebouwing van de trekkershutten, de opslagruimte en 

de uitbreiding van het sanitairgebouw naar de ingediende zienswijze van 25 juli 2013 op het ontwerpbesluit om 

deze bouwwerken te vergunnen middels een uitgebreide procedure. 

b. De toelichting behorende bij het ontwerp van de herziening beschrijft de bebouwing van 2 trekkershutten, een 

opslagruimte en een sanitairgebouw. Daarentegen bieden de planregels ruimte voor veel meer gebouwen en 

hogere voorzieningen.  

- In de regels wordt naast de hiervoor genoemde bebouwing toegevoegd: 60 stuks aan- en uitbouwen en 

aangebouwde bijgebouwen en 60 stuks vrijstaande bijgebouwen bij de bedrijfswoning. 

- De maximale hoogte voor de trekkershutten zou 4,5 m bedragen (conform onderzoek Oranjewoud en 

ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning), in de planregels is opgenomen dat de goothoogte 4,5 m 

zou bedragen. 

- De maximale hoogte voor het sanitairgebouw zou 3 m bedragen (conform onderzoek Oranjewoud en 

ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning), thans is de goothoogte van 3 m opgenomen. 

- Uit 7.2.2. onder d blijkt dat er windmolens zijn toegestaan die in aantal onbegrensd zijn met een hoogte tot 

15 m. 

- Uit 7.2.3 blijkt dat er bouwwerken van openbaar nut mogen worden opgericht die in aantal onbegrensd zijn. 

c. Er is geen bouwvlak opgenomen, waarmee het gehele kampeerterrein één groot bouwvlak is geworden. Niet is 

onderzocht welke effecten de hierboven opgesomde bebouwing heeft op het aangrenzend Natura 2000-gebied. 

Bovendien wordt bebouwing mogelijk gemaakt in het Natura 2000-gebied. Het bijgevoegd onderzoek van 

Oranjewoud heeft hierop geen betrekking. Een ruimtelijke motivering om de bebouwing op te nemen, 

ontbreekt. 

d. In de toelichting is opgenomen dat parkeren op het natuurkampeerterrein is uitgesloten. Dit is in de planregels 

niet terug te vinden.  

e. Onduidelijk is wat er gebeurt met de kampeermiddelen aan het eind van het seizoen. Verzocht wordt dit op te 

nemen in de planregels. 

f. In de toelichting is beschreven dat op één veld caravans zijn toegestaan. Dit is niet terug te vinden op de 

plankaart, noch in de regels. Verzocht wordt dit alsnog op te nemen. 

g. De begrenzing van het kampeerterrein op de plankaart klopt niet. Een strook gelegen tussen het perceel van 

Duinweg 14 en het kampeerterrein wordt conform de afspraken die zijn gemaakt met PWN bestemd als natuur 

(was ook reeds aangewezen Natura 2000-gebied conform feitelijk gebruik). Voorts klopt de begrenzing van het 

kampeerterrein niet.  

h. In de toelichting in paragraaf 2.7 wordt aangegeven dat “door een omissie het bestemmingsvlak voor Wonen 

niet is vergroot, terwijl de gemeenteraad dit, gelet op het gestelde in de nota reactie van zienswijzen, wel had 

beoogd.” De bedoelde correctie is echter opnieuw niet ingetekend. Het werkelijk gebruik heeft instemming van 

grondverhuurder PWN. Deze gronden zijn al meer dan 30 jaar als tuin, erf en paddock in gebruik bij Duinweg 14.  

 

Beantwoording 

a. Het grootste deel van de argumenten komt later in de zienswijze terug. Aanvullend wordt in de zienswijze 

aangegeven dat er sprake is van een uitbreiding buiten de rode contour, thans genoemd het Bestaand Bebouwd 

Gebied (BBG). De gemeente is van mening dat de toevoeging van de bebouwing niet in strijd is met de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuuurvisie. De provincie geeft in haar verordening duidelijk aan dat 

campings met weinig bebouwing geen onderdeel zijn van het BBG.  

b. In de kolom met de maximaal toegestane bebouwing, is het getal 60 in de verkeerde kolom aangegeven: dit 

moet staan bij de oppervlakte aan aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen en bij de oppervlakte aan 

vrijstaande bijgebouwen bij de bedrijfswoning. Dit wordt aangepast. De bouwhoogte wordt eveneens 

aangepast. Dit zijn overigens geen hoogtes die uit het onderzoek van Oranjewoud naar voren komen, maar 

hoogtes die de gemeente wel wil aanhouden. De bepaling ten aanzien van de windmolens wordt geschrapt. De 

bepaling ten aanzien van de nutsvoorzieningen wordt niet geschrapt. Dit sluit aan bij de mogelijkheden die er 

vergunningvrij zijn: het gaat hier om nutsvoorzieningen, die niet zo maar door de eigenaar aangelegd kunnen 

worden. Gezien de maatschappelijke noodzaak van eventuele nutsvoorzieningen is dit wel positief bestemd. 

c. Het onderzoek van Oranjewoud spitst zich niet toe op een specifieke locatie, waardoor de positionering van de 

bebouwing op elke locatie mogelijk is. Er wordt daarom geen bouwvlak aangepast. De begrenzing van het 

Natura 2000-gebied wordt bij definitieve aanwijzing van het Natura 2000-gebied nog aangepast, waarbij de 

gehele camping wordt geëxclaveerd. Hierover heeft de gemeente reeds contacten gehad. In de tekst van het 

ontwerpbesluit voor de aanwijzing, is immers expliciet aangegeven dat de Berenweide geen onderdeel uitmaakt 

van het Natura 2000-gebied. Overigens wordt (zoals hierna aangegeven onder g) het gedeelte waar de wal 



Nota zienswijzen bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009, 1
e
 herziening 2013 blz. 6 

wordt aangelegd opgenomen binnen de bestemming Natuur, waardoor er sprake is van een afschermende 

werking naar de woningen van indieners. De gemeente is van mening dat er geen nadere regeling nodig is om de 

ligging van de bebouwing vast te leggen.  

d. Dit is bepaald in artikel 7.3.1 onder e. 

e. In de regels is bepaald dat het gebruik voor verblijfsrecreatie alleen in het zomerseizoen is toegestaan. Dit 

betekent dat de recreatiemiddelen niet het hele jaar door hier aanwezig mogen zijn. Opslag (ook van 

kampeermiddelen) is in strijd met het bestemmingsplan, waardoor hiervoor geen specifieke regeling hoeft te 

worden opgenomen. Het voert te ver voor een bestemmingsplan te bepalen wat met de kampeermiddelen moet 

gebeuren. 

f. De tekst in de toelichting is iets te strikt geformuleerd. De camping zelf laat uitsluitend campers en caravans op 

één specifiek terrein toe. Er zijn geen redenen dit specifiek te regelen. 

g. In overleg met PWN wordt het bestemmingsplan aangepast. De buffer die tussen Duinweg 14 en de camping is 

afgesproken, wordt bestemd tot Natuur. 

h. De ligging van de bestemming Wonen wordt aan de achterzijde iets aangepast, waarbij de bestemming Bedrijf 

gehandhaafd blijft. Hierbij wordt aangesloten bij de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het 

bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009. In de bijlage van de zienswijze heeft indiener een vlak 

ingetekend dat groter is dan indertijd is afgesproken. 

 

De zienswijze is deels gegrond. Op basis van de zienswijze wordt de kolom met bouwmogelijkheden in artikel 7.2.1 

aangepast. De bepaling in 7.2.2 onder d wordt geschrapt (mogelijkheid voor windmolens). Tussen Duinweg 14 en de 

camping wordt een gedeelte opgenomen met de bestemming Natuur. Tevens wordt het bestemmingsvlak Wonen bij 

Duinweg 14 vergroot. 

 

 
Indiener: Indiener 7 
Adres: Oosterweg 2c, 1968 KN Heemskerk 
Datum verzonden: 23-12-2013 
Datum ontvangen: 24-12-2013 
Ontvankelijk: Ja 

 

Samenvatting zienswijze 

De gronden rondom Oosterweg 2c zijn aangepast naar aanleiding van afspraken die met de provincie Noord-Holland 

zijn gemaakt. De bestemmingslegging is echter niet in overeenstemming met hetgeen is afgesproken met de 

provincie.  

 

Beantwoording 

De gemeenteraad heeft bij vaststelling besloten alleen die onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan vast te 

stellen die zijn vernietigd door de Raad van State en daar bovenop twee beperkte correcties (Noorddorperweg 10 en 

Strengweg 18 en 20) vast te stellen. De overige punten zijn uit het bestemmingsplan geschrapt, waaronder het perceel 

van indiener.  

 

Bij vaststelling is het perceel van indiener geschrapt uit de herziening.  

 

 
Indiener: Indiener 8 
Adres: Oosterweg 18, 1968 KN Heemskerk 
Datum verzonden: 12-12-2013 
Datum ontvangen: 16-12-2013 
Ontvankelijk: Ja 

 

Samenvatting zienswijze 

Het lijkt alsof de kassen van indieners anders zijn gesitueerd dan ze werkelijk staan. 

Indiener is het niet eens met de aanpassing betreffende Noorddorperweg 10. Dit betreft een woning grenzend aan het 

bedrijf van indiener. Het gaat om een bedrijfswoning met aan de achterzijde een schuur/garage. Bewoners willen dit 

als bewoning meenemen. Dit is niet mogelijk, omdat het huis meer dan 600 m³ bedraagt en dit in strijd is met het 

bestemmingsplan. Destijds is de grootte van de woning alleen op deze manier mogelijk gemaakt, door het een 

bedrijfsruimte toe te eigenen. Dit gedeelte is dicht tegen het bedrijfsperceel aan gelegen, waardoor hinder kan 
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worden ondervonden van de bedrijfsactiviteiten. De woning staat overigens al enige tijd te koop. Eventuele nieuwe 

eigenaren kunnen de bedrijfsvoering met deze beslissing onmogelijk maken.  

Indieners zijn van mening dat de gemeente met de vorige bestemming de juiste beslissing heeft genomen en dat dit 

moet worden gehandhaafd. 

 

Beantwoording 

De situering lijkt mogelijk anders door de ondergrond. Voor het bestemmingsplan is echter de bestemmingslegging 

relevant en juridisch bindend, de ondergrond dient uitsluitend voor de oriëntatie. 

Voor de genoemde woning blijven de regels van het bestemmingsplan van toepassing. Dit betekent dat de inhoud van 

de woning niet meer dan 600 m³ mag bedragen, tenzij een grotere inhoud legaal tot stand is gekomen.  

Door de eigenaar van Noorddorperweg 10 is bij de bouwvergunning voor de kas van indiener ingesproken, waarbij is 

aangegeven dat de kas op een te kleine afstand van de woning komt. Vervolgens is de positionering van de kas 

aangepast, waardoor een afstand van 10 m tussen de kas en de woning wordt aangehouden. De gemeente ziet geen 

aanleiding de bouwmogelijkheden voor de woning aan de Noorddorperweg 10 nu aan te passen, aangezien de huidige 

bestemmingslegging geheel in lijn is met de afspraken die zijn gemaakt (onder meer met de indiener van de 

zienswijze).  

 

De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


