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BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 

uitgebreide procedure 

Burgemeester en Wethouders van Heemskerk hebben op 21 juni 2013 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ontvangen voor het afwijken van de bestemming detailhandel keukencentrum 
met een bedrijfswoning voor een burgerwoonfunctie en het vestigen van een honden trimsalon op 
perceel Rijksstraatweg 189 te Heemskerk. 

De aanvraag is geregistreerd onder het volgende nummer: 
Decos : ZO/2013/1376 

Burgemeesteren Wethouders van Heemskerk zijn voornemens, gelet op de artikelen 2.1, 2.2 en 2.10 
t/m 2.21 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen voor 
de volgende activiteiten: 

het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan; 

De omgevingsvergunning te verlenen onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel 
uitmaken van deze beschikking. 

Procedure 
Wij hebben dit besluit voorbereid met toepassing van de uitgebreide procedure overeenkomstig 
paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wij hebben de aanvraag 
voor: 

het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 
beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een 
voorbereidingsbesluit beoordeeld aan de criteria genoemd in artikel 2.12 Wabo; 

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling 
omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde 
omgevingsvergunning. 

Overige bijgevoegde documenten 
De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stukken 
bijgevoegd: 

aanvraagformulier met stempeldatum ontvangst 21 juni 2013; 
Ruimtelijke onderbouwing met stempeldatum ontvangst 2 augustus 2013; 

Inwerkingtreding 
Deze beschikking treedt in werking en mag worden gebruikt op de dag na afloop van de bezwaar- of 
beroepstermijn. Indien binnen de bedoelde termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
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Beroepsclausule 
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 januari 2014 gedurende zes weken ter 
inzage in het gemeentehuis van Heemskerk. Tijdens de periode van terinzagelegging kan tegen het 
genomen besluit beroep worden ingesteld door: 

belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit zienswijze hebben ingediend; 
of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 
ingediend tegen het ontwerpbesluit, waaronder begrepen belanghebbenden die zich bezwaard 
voelen vanwege wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit, (alleen indien het besluit 
gewijzigd is ten opzichte van het ontwerpbesluit) 

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is 
ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht 
voordat op dat verzoek is beslist. 
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten: 
a. de naam, adres en telefoonnummer van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het beroep 

is gericht; 
d. de gronden van het beroep. 

Degene die beroep heeft ingediend kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist, daarnaast een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. 

Heemskerk, 12 december 2013 

Hoogachtend, 
Namens burgemeester en wethouders van Heemskerk, 

h ^— 
De heer P. Backer 
Medewerker bureau leefomgeving 
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Overwegingen 
De navolgende overwegingen behoren bij, en maken onderdeel uit van de definitieve beschikking van 
12 december 2013 voor het project het afwijken van de bestemming detailhandel keukencentrum met 
een bedrijfswoning voor een burgerwoonfunctie en het vestigen van een honden trimsalon op het 
perceel kadastraal bekend: 

Gemeente 
Sectie 
Nummer 

: Heemskerk 
:E 
:360 

Plaatselijk bekend : Rijksstraatweg 189 in Heemskerk. 

Gegevens van de aanvrager 
Aanvrager : Hondentrimsalon Charmed 
Adres : Marsmanlaan 29 
Postcode / woonplaats :1422 CG UITHOORN 

Inhoudsopgave 

procedureel 4 
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 5 
voorschriften 7 



n _S( Bekend onder het nummer: 
. J&fC Ua__n_c_r__rb Decos : ZO/2013/1376 

gemeente ̂ « H e e m s k e r k Pagjna 4 van 7 

Procedureel 

Bevoegd gezag 
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale 
omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk 
dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke 
leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en 
brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning 
verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. 

Ontvankelijkheid 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De 
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (Mor). 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. 
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de 
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in 
behandeling genomen. 

Termijnen 
De behandeling van aanvraag vindt plaats op basis van de uitgebreide omgevingsvergunning 
procedure, conform paragraaf 3.3. van de Wabo, met een termijn van 26 weken. 
Wij hebben geen gebruik gemaakt van artikel 3.9 Wabo, op grond waarvan wij bevoegd zijn de 
aanvraag met maximaal zes weken te verlengen. De uiterlijke behandeltermijn eindigt derhalve op 21 
december 2013. 

Ter inzage legging 
Het ontwerpbesluit van deze beschikking heeft met ingang van 25 oktober 2013 voor een periode van 
zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode heeft een ieder de gelegenheid gehad 
zienswijzen naar voren te brengen. 

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. 
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Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan: 

Overweging 
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

Voor het gebied geldt het bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009 en de gronden 
hebben de bestemming Detailhandel met een functieaanduiding specifieke vorm van detailhandel 
keukencentrum. De aanvraag om omgevingsvergunning is in strijd met het bestemmingsplan omdat 
het beoogde nieuwe gebruik een burgerwoning betreft met daarbij behorende mogelijkheid van het 
uitoefenen van een bedrijf aan huis in de vorm van een honden trimsalon. 

Voor de afhandeling van de aanvraag is onderzocht of medewerking kan worden verleend met een 
reguliere procedure. Hiervoor is het noodzakelijk dat de wijziging valt onder de zg. planologische 
kruimelgevallen zoals is opgenomen in artikel 4 van bijlage II van het besluit omgevingsrecht: de 
afwijking is hieronder niet te scharen omdat het perceel buiten de bebouwde kom ligt en de 
voorgenomen wijziging een grotere oppervlakte betreft dan 150m2 (art.4 lid 1 sub b par. 2 BOR). 

Om medewerking te verlenen dient de uitgebreide voorbereidingsprocedure doorlopen te worden als 
bedoeld in paragraaf 3.3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit gezien het feit dat de 
gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo slechts kan worden 
verleend met toepassing van een 'projectbesluit' als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° 
Wabo. Het plan dient hiervoor voorzien te worden van een goede ruimtelijke onderbouwing. 

De ingediende aanvraag valt binnen de lijst categorieën van gevallen die op 17 februari 2011 door de 
raad in het kader van de Wabo is aangewezen en waarvoor een verklaring van geen bezwaar van de 
raad achterwege kan blijven. De aanvraag betreft het wijzigen van een functie met minder dan 1500 
m2. 

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en volkshuisvesting 
Het ingediende plan is in strijd met het bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009, waarin 
het onderhavige pand de bestemming detailhandel met functieaanduiding specifieke vorm van 
detailhandel - keukencentrum heeft. Aangezien de jarenlang geëxploiteerde keukenzaak op deze 
locatie al geruime tijd is gestaakt en niet wordt verwacht dat zich eenzelfde bedrijf op deze plek zal 
vestigen is overwogen medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan. Bij de 
aanvraag om omgevingsvergunning is een ruimtelijke onderbouwing bijgevoegd. 

De huidige planologische situatie voor een keukencentrum is ruimtelijk niet meer gewenst. 
Planologisch is het aanvaardbaar dit perceel te bestemmen tot burgerwoning met een ondergeschikte 
functie bedrijf aan huis, zoals dit in het bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009 is 
verwoord. Stedenbouwkundig is deze functiewijziging akkoord en is aansluiting gevonden bij de 
motivering van ruimtelijke ordening. Vanuit oogpunt van de volkshuisvesting is het omzetten van een 
bedrijfswoning naar een burgerwoning eveneens akkoord. 

Verkeer en parkeren 
Op het voorterrein is voldoende parkeergelegenheid. In de vergunning dient te worden aangegeven 
dat parkeren op eigen terrein dient te geschieden. 
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Milieudienst Umond 
De milieudienst heeft aangegeven dat aangezien er geen klachten over de nabij gelegen bedrijven 
bekend zijn en het feit dat de om te zetten woning al lange tijd bewoond wordt, de omzetting naar 
woning met ondergeschikte bedrijf verantwoord is: 

Een goede ruimtelijke ordening houdt ook in het voorkomen van voorzienbare hinder door 
milieubelastende activiteiten. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie 
ten opzichte van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven 
gesitueerd worden. Bij de gevraagde ontwikkeling is er geen sprake van de vestiging van nieuwe 
bedrijven en/of de realisatie van nieuwe woningen. De ontwikkeling richt zich op het omzetten van 
detailhandel met een bedrijfswoning naar een woning met ondergeschikt bedrijf. Aangezien het 
ondergeschikte bedrijf bij een burgerwoning hoort en hiervoor de detailhandel op de locatie verdwijnt, 
zal er geen sprake zijn van een verslechtering van het woon- en leefklimaat. Omliggende bedrijven 
moeten in de huidige situatie al rekening houden met de bedrijfswoning, voor de omliggende bedrijven 
is dit namelijk een woning van derde. 
Het beschermingsniveau van de woning wijzigt niet met de omzetten van bedrijfswoning naar woning 
met ondergeschikt bedrijf. De omliggende bedrijven worden dan ook niet in hun bedrijfsvoering beperkt 
door de ontwikkeling. In de directe nabijheid van het plangebied liggen meerdere (burger)woningen op 
korte afstand van agrarische bedrijven. Aangezien er geen klachten over de nabijgelegen bedrijven 
bekend zijn en het feit dat de om te zetten woning al lange tijd bewoond wordt, acht de gemeente de 
omzetting naar woning met ondergeschikt bedrijf verantwoord. 

Een woning is volgens de Wet geluidhinder een geluidgevoelige bestemming. In dit plan wordt het 
bedrijfsdeel op de begane grond, van een bedrijfspand met bovenwoning, omgezet in een 
woonbestemming. De eerste bouwlaag van het pand wordt dus een nieuwe geluidgevoelige 
bestemming. 

Als de geluidsbelasting op de gevel van de nieuwe geluidgevoelige bestemming de 
voorkeursgrenswaarde van een geluidbron overschrijdt, moet gelijktijdig met de planprocedure een 
hogere waarden procedure in het kader van de Wet geluidhinder worden gevoerd. Een hogere waarde 
kan, onder voorwaarden, worden vastgesteld tot de maximale ontheffingswaarde voor de betreffende 
geluidbron. 

Gelijktijdig met de planprocedure Wabo, moet een procedure voor het vaststellen van hogere waarden 
voor de geluidsbelasting worden gevoerd. Hierover wordt afstemming gezocht met de milieudienst 
ijmond. 

Conclusie: 
Gelet op bovenstaande advisering van de vakdiscipline(s) mee te werken aan een uitgebreide 
procedure voor een gebruikswijziging tot burgerwoning met een bedrijf aan huis. Voorwaarde is wel dat 
wordt voldaan aan de voorschriften zoals opgenomen in het bestemmingsplan Heemskerkerduin en 
Noorddorp 2009 voor bedrijf aan huis. 
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Voorschriften 
De navolgende voorschriften behoren bij, en maken onderdeel uit van de definitieve beschikking van 
12 december 2013 voor het project het afwijken van de bestemming detailhandel keukencentrum met 
een bedrijfswoning voor een burgerwoonfunctie en het vestigen van een honden trimsalon op het 
perceel kadastraal bekend: 

Algemene voorschriften 
1. de omgevingsvergunning met alle daarbij behorende bijlagen dient ten allen tijde op de 

projectlocatie aanwezig te zijn; 
2. met de activiteiten mag pas worden begonnen nadat het besluit in werking is getreden; 
3. eventuele nadere aanwijzingen van de door de gemeente aangewezen toezichthouders dienen te 

worden opgevolgd; 
4. het is verboden een activiteit te verrichten in afwijking van deze beschikking. 

Voorschriften behorende bii de activiteit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan 
5. een ander gebruik dan waar vergunning voor is verleend en dat in strijd is met de 

gebruiksbepalingen uit het vigerende bestemmingsplan is niet toegestaan; 
6. de aan huis verbonden bedrijf in woningen en bijbehorende gebouwen tot een vloeroppervlakte 

van maximaal 55 m2 beperkt blijft; 
7. 30% van het vloeroppervlak van de woning en bijbehorende bebouwing mag worden aangewend 

ten behoeve van het aan huis verbonden bedrijf of een aan huis verbonden beroep; 
8. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan; 
9. de parkeerbalans in de directe woonomgeving mag niet onevenredig nadelig worden beïnvloed; 
10. detailhandel is slechts toegestaan voor zover deze beperkt blijft tot een beperkte verkoop en in 

direct verband staat met het aan huis verbonden bedrijf. 


