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RAADSVOORSTEL 
 
 
onderwerp Voorbereidingsbesluit Zandzoom 
    
bijlagen 1 
datum raadsvoorstel 29 november 2016  
datum collegebesluit 29 november 2016 
    
bevoegdheid raad 
raadscommissie nvt 
commissievergadering nvt 
raadsvergadering 
(besloten) 
nummer agendapunt 

donderdag 15 december 2016 
 
4 

 
 
Situatieschets 
De raad heeft op 11 juli 2005 het bestemmingsplan Zandzoom vastgesteld en dit plan is 
naderhand op 7 februari 2006 ook door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd.  
Dit bestemmingsplan voorziet in uit te werken bestemmingen Wonen voor het realiseren van circa 
1100 woningen in het gebied, gelegen tussen de Vennewatersweg, de Oosterzijweg, de zuidelijke 
gemeentegrens en het open gebied aan de westzijde van Heiloo.  
In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen heeft uw raad op 7 december 2015 het 
hernieuwde bestemmingsplan met bijbehorend exploitatieplan Zuiderloo vastgesteld.   
Thans is Zandzoom aan de beurt; een ontwerp stedenbouwkundige visie voor het plangebied is 
inmiddels in de commissie Openbare Ruimte besproken. Om ongewenste ontwikkelingen in het 
plangebied te voorkomen in afwachting van het nieuwe bestemmingsplan is het wenselijk dat de 
raad (opnieuw) een voorbereidingsbesluit voor het gebied neemt.  
 
Op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, in samenhang met een belang, genoemd in artikel 
10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur heeft het college op 29 november 2016 
geheimhouding opgelegd over dit voorstel en de bijbehorende stukken en bijlagen. Op de 
betreffende stukken is van deze geheimhouding op iedere pagina melding gemaakt, inclusief de 
datum van het collegebesluit op de eerste pagina.  
De geheimhouding zal voortduren tot het moment van bekendmaking / publicatie van het 
voorbereidingsbesluit. De raad zal hierover z.s.m. na bekendmaking schriftelijk worden 
geïnformeerd door het college. 
 
Voorstel aan de raad 
Burgemeester en wethouders stellen voor: 
1. Op grond van artikel 3.7, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een voorbereidingsbesluit 

te nemen dat van toepassing is op het plangebied van het nieuw te realiseren 
bestemmingsplan Zandzoom, zoals dat is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende 
tekening/verbeelding; 
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2. Te bepalen, dat het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt verboden is om het 
gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm van 
gebruik dan aanwezig is op de dag van inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit; 
 

3. Te bepalen, dat het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt verboden is om 
zonder omgevingsvergunning werken geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te 
voeren; 
 

4. Het verbod als genoemd onder punt 3 is niet van toepassing op werken, geen werkzaamheden 
zijnde en werkzaamheden, die betrekking hebben op: 
- normaal onderhoud en normaal beheer ten dienste van de huidige legale situatie; 
- reeds in uitvoering zijnde werken en werkzaamheden; 
- uitvoering krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.  
 

5. Te bepalen, dat dit voorbereidingsbesluit op de dag van bekendmaking in werking treedt; 
 

 
6. Het college te verzoeken de raad per omgaande te informeren, zodra de bekendmaking van 

het voorbereidingsbesluit heeft plaatsgevonden en daarmee de geheimhouding is opgeheven; 
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sector en afdeling Grondgebied, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
adviseur Leo Bas, 072 535 67 46 
  
telefoon griffie 072 535 67 92 
e-mailadres griffie griffie@heiloo.nl 
  
onderwerp Voorbereidingsbesluit Zandzoom  
datum raadsvoorstel 29 november 2016 
verklarende woordenlijst geen 
bijlagen Bijlage 1 kaart plangebied 

 

  
  
  
 
1 AANLEIDING 

De raad heeft op 11 juli 2005 het bestemmingsplan Zandzoom vastgesteld en dit plan is 
naderhand op 7 februari 2006 ook door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd.  
Dit bestemmingsplan voorziet in uit te werken bestemmingen Wonen voor het realiseren van circa 
1100 woningen in het gebied, gelegen tussen de Vennewatersweg, de Oosterzijweg, de zuidelijke 
gemeentegrens en het open gebied aan de westzijde van Heiloo.  
In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen heeft uw raad op 7 december 2015 het 
hernieuwde bestemmingsplan met bijbehorend exploitatieplan Zuiderloo vastgesteld.   
Thans is Zandzoom aan de beurt; een ontwerp stedenbouwkundige visie voor het plangebied is 
inmiddels in de commissie Openbare Ruimte besproken. Om ongewenste ontwikkelingen in het 
plangebied te voorkomen in afwachting van het nieuwe bestemmingsplan is het wenselijk dat de 
raad een voorbereidingsbesluit voor het gebied neemt.  
 
 
2 HET BELEIDSKADER 

2.1 Toekomstvisie Heiloo 2030 
Dit voorstel heeft betrekking op het (de) volgende speerpunt(en) uit de toekomstvisie: 
2.1.5 Ruimtelijk Perspectief 

b. De ruimtebehoefte voor nieuwe woningen en andere voorzieningen wordt binnen de 
contouren van het bebouwde gebied (inclusief Zandzoom en Zuiderloo) anno 2013 
gevonden.  

2.2 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstelling(en) uit het collegeprogramma  
2014 - 2018: 
 
n.v.t. 
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2.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
-  Wet ruimtelijke ordening. 
Artikel 3.7, lid 1 van deze wet biedt voor de gemeenteraad de mogelijkheid een 
voorbereidingsbesluit te nemen teneinde de ruimtelijke samenhang op basis van het nieuw te 
ontwikkelen bestemmingsplan Zandzoom te waarborgen. Hiermee wordt voorkomen, dat, 
vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan, op basis van het nu nog geldende 
bestemmingsplan ontwikkelingen in gang (moeten) worden gezet, welke zich niet verhouden tot de 
nieuwe visie op het gebied.  
- Gemeentewet : artikelen 55 en 25  
- Wet openbaarheid van Bestuur: artikel 10 
 
 
3 RAADSVOORSTEL 

Doel voorbereidingsbesluit 
Mede in het licht van de landelijke wetgeving is het plangebied Zandzoom toe aan actualisering en 
herwaardering van het maximaal te realiseren aantal woningen, het behoud van open en groene 
landschappelijke elementen.  
 
De voorbereidingen om te komen tot een nieuw bestemmingsplan zijn in volle gang. 
Vooruitlopend op het in procedure brengen van dit nieuwe bestemmingsplan waarin de dan 
beoogde inrichting mogelijk wordt gemaakt en waarin ook de onderlinge samenhang moet worden 
gewaarborgd, is het niet gewenst dat in de aanloop naar de besluitvorming over de nieuwe 
planologische regeling ontwikkelingen in de thans bestaande situatie plaatsvinden die de nieuwe  
inrichting van het plangebied zouden kunnen bemoeilijken dan wel belemmeren.  
 
Om deze ongewenste ontwikkelingen te voorkomen is het voorstel aan de raad om voor het 
plangebied een voorbereidingsbesluit te nemen. Hierin wordt de komst van het nieuwe 
bestemmingsplan aangekondigd en wordt de huidige bestaande situatie ‘bevroren’. 
 
Binnen de contouren van het voorbereidingsbesluit is eveneens een gebied opgenomen ten 
oosten van de Oosterzijweg en ten zuiden van de Ypesteinerlaan.  
 
Het voorbereidingsbesluit heeft een geldigheidsduur van één jaar. Gedurende deze periode geldt 
een aanhoudingsplicht voor aanvragen omgevingsvergunning, tenzij er sprake is van een 
nadrukkelijke weigeringsgrond. Indien binnen dit jaar een ontwerpbestemmingsplan ter visie wordt 
gelegd, dan wordt de aanhoudingsplicht verlengd.  
 
Een voorbereidingsbesluit is wettelijk uitgezonderd van de mogelijkheid om daartegen bezwaar of 
beroep aan te tekenen.  
 
Waarom nu een voorbereidingsbesluit 
Op 4 april 2016 heeft uw raad een voorbereidingsbesluit vastgesteld. Dit voorbereidingsbesluit is in 
werking getreden op woensdag 13 april 2016. 
In de daaropvolgende periode is, in samenspraak met de raad, veel voorbereidend werk verricht 
dat uiteindelijk de grondslag moet bieden voor het nieuwe bestemmingsplan.  
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Ondanks deze uitvoerige werkzaamheden en de documenten die daaruit zijn voortgekomen, is 
gebleken dat er nog belangrijke vraagpunten beantwoord moeten worden. Die beantwoording 
vergt nog een uitgebreide studie.  
In de vergadering van de commissie Openbare Ruimte van 23 november 2016 is een Nota 
programmatische scenario’s besproken. De commissie vond dit stuk niet rijp om dit voor 
besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
Om deze redenen lukt het niet om (zoals beoogd) binnen de resterende periode van het geldende 
voorbereidingsbesluit het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. 
 
Aangezien niet kan worden uitgesloten dat binnen afzienbare tijd bouwplannen worden ingediend 
die wellicht niet inpasbaar zijn in de nieuwe bestemmingsregeling is het raadzaam om zo spoedig 
mogelijk een hernieuwd voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied. Op deze wijze kan zeker 
worden gesteld dat de gemeente de regie behoudt op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied.  
 
Geheimhouding 
Op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet, in samenhang met een belang, genoemd in 
artikel 10, lid 2 onder sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, heeft het college van B&W 
in de vergadering van 29 november 2016 geheimhouding opgelegd op het voorgenomen 
raadsbesluit.  
 
Reden voor de geheimhouding is gelegen in artikel 10, lid 2 onder sub b en g van de Wet 
openbaarheid van bestuur met als motivering dat als het collegevoorstel en het voorgenomen 
raadsbesluit openbaar zouden worden gemaakt, dit dan voor belanghebbenden aanleiding kan zijn 
om nog snel vóór de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit aanvragen 
omgevingsvergunning in te dienen voor ontwikkelingen die van gemeentewege in de 
voorbereidingsfase van een nieuw bestemmingsplan Zandzoom ongewenst zijn. Dit is de reden 
dat het college besloten heeft om het raadsvoorstel met bijlagen die aan uw raad worden 
voorgelegd geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 van de Gemeentewet in 
samenhang met artikel 10, lid 2 onder sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur.  
 
Het voorbereidingsbesluit is ook nodig om te borgen dat onder het nieuwe nog op te stellen 
bestemmingsplan en exploitatieplan Zandzoom kostenverhaal kan plaatsvinden.  
 
Het is wenselijk dat de geheimhouding voortduurt tot het moment van inwerkingtreding van het 
voorbereidingsbesluit.  
De geheimhouding zal dan ook voortduren tot het moment van bekendmaking/publicatie van het 
voorbereidingsbesluit in de Staatscourant en de Uitkijkpost. De raad zal hierover zo spoedig 
mogelijk na bekendmaking schriftelijk worden geïnformeerd door het college. 

3.1 Financiën 
 
Mogelijke kosten van dit voorbereidingsbesluit worden gedekt uit het beschikbare budget voor de 
planontwikkeling Zandzoom.  
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4 VOORSTEL AAN DE RAAD 

Voorgesteld wordt: 
1. Op grond van artikel 3.7, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een voorbereidingsbesluit 

te nemen dat van toepassing is op het plangebied van het nieuw te realiseren 
bestemmingsplan Zandzoom, zoals dat is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende 
tekening/verbeelding; 
 

2. Te bepalen, dat het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt verboden is om het 
gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm van 
gebruik dan aanwezig is op de dag van inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit; 
 

3. Te bepalen, dat het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt verboden is om 
zonder omgevingsvergunning werken geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te 
voeren; 
 

4. Het verbod als genoemd onder punt 3 is niet van toepassing op werken, geen werkzaamheden 
zijnde en werkzaamheden, die betrekking hebben op: 
- normaal onderhoud en normaal beheer ten dienste van de huidige legale situatie; 
- reeds in uitvoering zijnde werken en werkzaamheden; 
- uitvoering krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.  
 

5. Te bepalen, dat dit voorbereidingsbesluit op de dag van bekendmaking in werking treedt; 
 

6. Het college te verzoeken de raad per omgaande te informeren, zodra de bekendmaking van 
het voorbereidingsbesluit heeft plaatsgevonden en daarmee de geheimhouding is opgeheven; 

 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo 
 
De heer G.H.S. Heemskerk  
secretaris 

De heer T.J. Romeyn 
burgemeester 

 


