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BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

uitgebreide procedure

Burgemeester en Wethouders van Heemskerk hebben op 27 augustus 2014 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van 8 bestaande recreatiewoningen door 7 
nieuwe recreatiewoningen. Het betreft het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van de agrarische 
bestemming naar een recreatiebestemming van ca. 3000 m² en de realisatie van een inrit ter hoogte 
van Wijk aan Duinpad 16 te Heemskerk. 

De aanvraag is geregistreerd onder het nummer: ZO/2014/1918
 
Burgemeester en Wethouders van Heemskerk besluiten, 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;
- Het maken van een uitweg.

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;

- het veranderen, maken of aanleggen van een uitweg beoordeeld aan de criteria genoemd in 
artikel 2.18 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 omgevingsvergunning;
- Ruimtelijke onderbouwing Wijk aan duinpad;
- Bijlage 1: verkennend bodemonderzoek Van Dijk, geo en milieutechniek d.d. 14-08-2014;
- Bijlage 2: Archeologisch onderzoek, Bureau voor Archeologie 2014.73 d.d. 20-08-2014;
- Bijlage 3: Quikscan flora en fauna, Van Dijk, geo en milieutechniek d.d. 22-08-2014;
- Situatietekening recreatiewoningen en inrit.
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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.

Beroepsclausule
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 oktober 2015 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, 14 oktober 2015

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Heemskerk,

De heer G. Dubbeld
Medewerker bureau leefomgeving

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Overwegingen

De navolgende overwegingen behoren bij, en maken onderdeel uit van de definitieve beschikking van 
14 oktober 2015 voor het project het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van de agrarische 
bestemming naar een recreatiebestemming van ca. 3000 m² en de realisatie van een inrit op het 
perceel kadastraal bekend:

Gemeente : Heemskerk 
Sectie : E 
Nummer : 438

Plaatselijk bekend : Wijk aan Duinpad t.h.v. nr.16 in Heemskerk.

Gegevens van de aanvrager
Aanvrager : E.T. de Wildt
Adres : Wijk aan Duinpad 16
Postcode / woonplaats :1969 MK Heemskerk

Inhoudsopgave

- procedureel 4
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 6
- het maken van een uitweg 8
- voorschriften 9
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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. 

Verklaring van geen bedenkingen
Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen
aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij
aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het
hier een geval betreft als vermeld in artikel 6.5 lid 1 Bor in relatie met artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo
waarbij de vergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a par. 3 Wabo is voorbereid, wordt de
omgevingsvergunning niet verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft
verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Op 3 maart 2015 hebben wij verzocht aan de raad van de gemeente Heemskerk een 
(ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven. Op 26 maart 2015 is door de gemeenteraad 
besloten:

1. vast te stellen dat er geen aanvullende gegevens noodzakelijk zijn voor een goede beoordeling;
2. geen voorschriften aan de verklaring van geen bedenkingen te verbinden;
3. de termijn niet te verlengen;
4. vast te stellen dat het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de 

gevraagde verklaring van geen bedenkingen af te geven;
5. te bepalen dat de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen tevens de definitieve verklaring van 

geen bedenkingen is, indien geen zienswijzen tegen het ontwerp van de verklaring van geen 
bedenkingen zijn ingediend.
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Ter inzage legging
Het ontwerpbesluit van deze beschikking heeft met ingang van 2 april 2015 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 gebruik gemaakt door:
- Achmea rechtsbijstand namens de heer G.J.P. de Ruyter, Oudendijk 19;
- A.M. Stevenhagen, Oudendijk 21.

Samengevat betreft het de volgende zienswijzen: 
- Beperking in de bedrijfsvoering van naastgelegen agrarische gronden van de firma Q.P. de Ruyter 

en zoon;
- Overlast door wijziging van het gebruik van de bestaande inrit en aangrenzend pad naar het 

gebruik als nieuwe toegangsweg voor het parkeerterrein van de recreatiewoningen.

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op: 

In eerste instantie heeft er in aanwezigheid van ons een gesprek plaatsgevonden tussen de aanvrager 
en de degene die zienswijzen hebben ingediend. Hierna hebben de partijen onderling 
overeenstemming bereikt waarbij de inrit voor het recreatieterrein is verplaatst naar de Wijk aan 
duinpad en de bezwaren ten aanzien van mogelijk beperkingen in de bedrijfsvoering op het 
naastgelegen perceel bij  privaatrechtelijke overeenkomst zijn weggenomen. 

Op grond van de gemaakte afspraken is overeengekomen de ingediende zienswijzen van zowel 
mevrouw A.M. Stevenhagen als de zienswijzen van Achmea rechtsbijstand namens de heer G.J.P. de 
Ruyter in te trekken. 

Door intrekking van de ingediende zienswijzen zijn er geen redenen om terug te gaan naar de Raad en 
is de ontwerpverklaring van geen bedenkingen tevens de definitieve verklaring van geen bedenkingen.
Wij hebben dan ook besloten de omgevingsvergunning te verlenen. 



Bekend onder het nummer:
Decos : ZO/2014/1918

Pagina 6 van 9

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan:

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

Onderhavig bouwwerk is gelegen binnen het bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009.
Het nieuwe plan bestaande uit zeven nieuwe recreatiewoningen is grotendeels gelegen op de 
bestemming Agrarisch, artikel 3 en deels op de locaties van de acht bestaande recreatiewoningen met 
een enkelbestemming recreatie- verblijfsrecreatie en de functieaanduiding recreatiewoning-2. Het 
gehele perceel heeft daarnaast de dubbelbestemming Archeologie- waarde 2. Het bouwen van
recreatiewoningen en de realisatie van een inrit ten behoeve van de recreatiewoningen op
de agrarische bestemming is in strijd met de bestemmingsplanvoorschriften.

De bouw van de recreatiewoningen zelf  is in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) en het bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor), Bijlage II, hoofdstuk III, 
artikel 3, lid 2 vergunningsvrij aangezien het gaat om op de grond staande bouwwerken ten behoeve 
van recreatief nachtverblijf, niet hoger zijn dan 5 meter en een oppervlak hebben kleiner dan 70m².

Ingevolge artikel 2.12 lid 1 Wabo heeft de aanvraag betrekking op een activiteit als bedoeld in artikel 
2.1 eerste lid onder c en kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet 
in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 
onderbouwing bevat;

Het project is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en maakt onderdeel uit van het besluit 
omgevingsvergunning. Vanuit praktisch oogpunt wordt hiernaar verwezen.

Voor de afwenteling van eventueel toe te kennen planschade als bedoelt in artikel 49 van de Wet 
ruimtelijke ordening is een overeenkomst planschade verhaalscontract door de aanvrager 
ondertekend.

Zoals uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt is de wijziging van de bestemming agrarisch naar een
bestemming recreatie- verblijfsrecreatie die al gedeeltelijk aanwezig is planologisch en
stedenbouwkundig goed gemotiveerd. Ook de dubbelbestemming Archeologie- waarde 2 vormt geen
belemmering voor het wijzigen van de bestemming. Uit het advies van de cultuurcompagnie is
gebleken dat in het gebied in het verleden veel grond is omgezet, waardoor de archeologische
verwachting in het bovenste deel van de bodem laag is. 

Het onderhavige plan is wat ruimer van opzet en voldoet daarmede meer aan de eisen van deze tijd.  
Ook met betrekking tot de milieuthema’s zoals aangegeven in de ruimtelijke onderbouwing zijn er geen 
belemmeringen. 

Gelet op het feit dat het aantal recreatiewoningen met één wordt teruggebracht, het totale bebouwde 
oppervlak nauwelijks wordt vergroot(+ 60m²) en dat dit plan binnen de structuurvisie past, is het plan 
ruimtelijke en stedenbouwkundig aanvaardbaar. Voorts is de aanvraag is in overeenstemming met de 
uitgangspunten zoals opgenomen in het coalitieprogramma 2014-2018 waarin mede de doelstelling is 
het beter mogelijk maken van niet-seizoensgebonden recreatie in de gemeente.
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Provincie Noord-Holland:
Op grond van artikel 6.12 Besluit omgevingsrecht (Bor) is vooroverleg gevoerd over het
ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken met de provincie. Vanwege de verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit en de geringe afname van het areaal voor (glas)tuinbouwconcentratiegebied staat
de provincie positief tegenover de aanvraag.

Conclusie
Gelet op het voorgaande zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de 
omgevingsvergunning te weigeren.
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Het maken van een inrit/ uitweg

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

Ingevolge artikel 2.18 Wabo juncto artikel 2.12 uit de algemene plaatselijke verordening (Apv) kan de 
aanvraag om omgevingsvergunning worden geweigerd indien tenminste één van de in dit artikel 
genoemde weigeringsgronden zich voordoet. Deze weigeringsgronden zijn:

1. het voorkomen van gevaar voor het verkeer op de weg;
2. het zonder noodzaak ten koste gaan van een openbare parkeerplaats;
3. de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze aantast;
4. het perceel al wordt ontsloten door een uitweg en de aanleg van een tweede uitweg ten koste 

gaat van een openbare parkeerplaats of openbaar groen.

ad 1: Het voorkomen van gevaar voor het verkeer op de weg
De geplande uitweg heeft geen negatieve consequenties voor de veiligheid en doelmatig gebruik van 
de weg.

ad 2:het zonder noodzaak ten koste van een openbare parkeerplaats
De geplande uitweg gaat niet ten koste van een openbare parkeerplaats.

ad 3: De uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze aantast
De geplande uitweg heeft geen negatieve consequenties voor het openbaar groen.

ad 4: 4. het perceel al wordt ontsloten door een uitweg en de aanleg van een  tweede uitweg ten koste 
gaat van een openbare parkeerplaats of openbaar groen.
De geplande uitweg betreft een eerste uitweg naar de recreatiewoningen en gaat niet ten koste van 
een openbare parkeerplaats of openbaar groen. 

Conclusie
Gelet op het voorgaande zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de 
omgevingsvergunning voor het onderdeel realiseren in- en uitrit te weigeren.
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Voorschriften 

De navolgende voorschriften behoren bij, en maken onderdeel uit van de definitieve beschikking van 
14 oktober 2015 voor het project het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van de agrarische 
bestemming naar een recreatiebestemming van ca. 3000 m² en de realisatie van een inrit op het 
perceel Wijk aan Duinpad t.h.v. nr.16 te Heemskerk:

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 bij 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.

Voorschriften behorende bij de activiteit het maken van een inrit/ uitweg
6. Het aanpassen van de openbare weg dient op aangeven van de gemeente Heemskerk te 

gebeuren. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met dhr. J. Verhulst, 0251- 256 674. De 
kosten voor de aanleg van de in-/uitrit moet voldaan worden door de aanvrager. Deze kosten staan 
los van de te betalen legeskosten.
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