
Raadsvoorstel/besluit - 2043

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 3

+ 6
emeente- Heemskerk
| /
RAADSVOORSTEL
nummer
onderwerp
77
Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Heemskerk Oost
Aan de raad,
Inleiding
Het bestemmingsplan Heemskerk Oost maakt onderdeel uit van de actualisatieplicht van de
bestemmingsplannen. Deze actualisatieplicht vloeit voort uit de Wet ruimtelijke ordening die
gemeenten verplicht uiterlijk 1 juli 2013 over een actueel juridisch planologisch kader te beschikken
voor hun grondgebied.
Toelichting/motivering/risico's
Het plangebied Iigt aan de oostzijde van de A9 en maakt onderdeel uit van het Unesco monument 'De
Stelling van Amsterdam'. Het plangebied omvat kortweg het Iuchtoorlogsmuseum Fort Veldhuis, een
deel van de A9, twee benzinestations, een wegrestaurant, een golfterrein en enkele percelen die
bestemd zijn als agrarisch, groen en natuur. Het plangebied wordt doorkruist door kabels en Ieidingen.
In Fort 'Veldhuis' is het museum voor Iuchtoorlog en een restauratiewerkplaats voor
Gevechtsvliegtuigen gevestigd. Langs de toegangsweg naar Fort Veldhuis is een woning in een
voormalige jenieloods gevestigd. De voormalige fortwachterswoning Iag aan de overzijde van de
toegangsweg.
Ook een deel van de rijksweg A9 en twee benzinestations maken deel uit van het plangebied. Bij
benzinestation Twaalfmaat is een wegrestaurant (met bijbehorende bedrijfswoning) gevestigd dat
tevens een congresfunctie heeft.
Het golfterrein 'De Noorderbuitendijken' van de Heemskerkse golfclub omvat een groot deel van het
plangebied. In juli 2010 is het golfterrein aan de noordoostzijde uitgebreid met 9 holes. Het golfterrein
heeft een gevarieerd Iandschappelijk karakter, met aMisseling tussen open en besloten.
Tussen het Fort en de snelweg, is aan de Communicatieweg 14 een agrarisch rundveebedrijf (met
bedrijfswoning) gevestigd.
Het plangebied wordt doorsneden door een hoogspanningsverbinding en diverse gasleidingen. Direct
ten zuiden van het plangebied bevindt zich een gasbedrijf dat is omzoomd met een groene
afscherming.
Financiën
Volgens artikel 6.12 van de Wro dient de raad een grondexploitatieplan vast te stelen voor gronden
waarop een bij het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangewezen plan is voorgenomen.
Bij voorliggend bestemmingsplan is geen sprake van enig bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 Bro.
Een exploitatieplan is daarom niet nodig.
Relatie met regionale samenwerking
Geen.
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Conclusie c.q. voorstel
in te stemmen met de reactie op de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen,
zoals opgenomen in de 'Nota van zienswijzen'',
2. het bestemmingsplan Heemskerk Oost (NL.IMRO.0396.BPhkoost2011-VA01) vast 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. 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, 23 oktober 2012
Burgemeester en wethouders van Heemskerk,
de secretaris, de burgemeester,
De commissie ROF heeft over dit voorstel positief geadviseerd.
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De raad van de gemeente Heemskerk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 oktober 2012, nummer 77.,
gehoord de commissie ROF;
b e s I u i t :
in te stemmen met de reactie op de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende
zienswijzen, zoals opgenomen in de 'Nota van zienswijzen'',
2. het bestemmingsplan Heemskerk Oost (NL.IMRO.0396.BPhkoost2011-VA01) vast te stellen.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Heemskerk in zijn openbare vergadering van
29 november 2012
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