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Onderwerp 
Vaststellen bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder fase 3-oost en 4b 

Agendering 
Ter besluitvorming 

Bijlagen 
1 Ontwerp bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder fase 3-oost en 4b 
2 Nota van zienswijzen en wijzigingen 

De raad besluit 
1. de ingediende zienswijze ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
2. de Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder fase 3-

oost en 4b vast te stellen; 
3. het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder fase 3-oost en 4b 

(NL.IMRO.0405.BPBOFase3oost4b-on01) gewijzigd vast te stellen; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen. 

Samenvatting 
Voor het plangebied dat ligt tussen de Dorpsstraat (aan de noordzijde), de Noorderdracht (aan de 
oostzijde), de Bangert (aan de zuidzijde). De Strip (aan de westzijde) en voor de aansluitende 
lintbebouwing van de Dorpsstraat Bangert is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor het 
plangebied gelden nu meerdere (verouderde) bestemmings- en uitwerkingsplannen. 
In het ontwerp bestemmingsplan wordt (grotendeels) de bestaande situatie vastgelegd. Dit zijn (voor het 
merendeel) de functies wonen, verkeer, maatschappelijk, centrum, bedrijf en groen en water. 
Het ontwerp bestemminsplan heeft ter inzage gelegen. Er is één zienswijze over het plan gekomen. 
Deze gaat over het toekennen van een bouwvlak voor het realiseren van één of meerdere woningen. De 
zienswijze is beoordeeld in de Nota van zienswijzen en wijzigingen. De reactie leidt niet tot aanpassing 
van het plan. Daarnaast is er een (ondergeschikte) technische aanpassing. Deze gaat over het 
verschuiven van een bouwvlak. Op basis van deze nota wordt de gemeenteraad geadviseerd om het 
bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder fase 3-oost en 4b gewijzigd vast te stellen en geen 
exploitatieplan vast te stellen. 

1. Inleiding: reden van het voorstel 

Aanleiding 
Voor het plangebied gelden nu meerdere (verouderde) bestemmings- en uitwerkingsplannen. Voor dit 
gebied is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp daarvan heeft ter inzage gelegen. Over 
het ontwerp is een zienswijze ingediend die inhoudelijk beoordeeld is. De volgende stap in de procedure 
is de vaststelling voor de gemeenteraad. 

Belang 

Een situatie waarin het voor iedereen duidelijk is wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. 

Centrale vraag 
Geeft de ingediende zienswijze aanleiding om het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder fase 3-
oost en 4b gewijzigd vast te stellen? 
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2. Beoogd maatschappelijk resultaat 
Een actueel bestemmingsplan waarin het voor iedereen duidelijk is watje het in plangebied mag bouwen 
en hoe je bouwwerken en gronden mag gebruiken. 

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie 
In de verouderde bestemmings- en uitwerkingsplannen waren geen duurzaamheidsmaatregelen opgeno
men. In dit nieuwe bestemmingsplan is plaatsing van zonnecollectoren op daken mogelijk gemaakt. Het 
opwekken van duurzame energie in kleinschalige vorm is ook mogelijk gemaakt. 

4. Kaders 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
Deze wet schrijft voor dat voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer bestemmings
plannen zijn vastgesteld. 

Geldende bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen 
- Bangert en Oosterpolder, herziening ex artikel 30 WRO 
- Bangert en Oosterpolder herziening Dorpsstraat e.o. 
- Bangert en Oosterpolder herziening parkeernormering 
- Bangert noord en omgeving 
- Uitwerkingsplan Bangert en Oosterpolder uitwerking fase 4 
- Uitwerkingsplan Bangert en Oosterpolder - gedeeltelijke herziening uitwerking fase 4 
- Uitwerkingsplan Bangert en Oosterpolder fase 4b deel 6 
- Paraplubestemmingsplan Archeologie 
- Paraplubestemmingsplan 'Parkeren en laden & lossen' 

Bestemmingsplan Risdam en Nieuwe Steen-West (vastgesteld d.d. 4 aprii 2017, onherroepelijk d.d. 5 
april 2018) 
In het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan heeft de gemeenteraad aangegeven niet akkoord 
te kunnen gaan met het realiseren van een tweede zelfstandige woning op een achterste gedeelte van 
een perceel aan het lint (tweedelijns bebouwing). 

Onderzoeken 
De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet worden onderzocht. Dit betreft onderzoeken op het 
gebied van geluid, externe veiligheid, bodem, luchtkwaliteit, ecologie, water, archeologie, cultuurhistorie, 
duurzaamheid en kabels en leidingen. 

Economische uitvoerbaarheid 
De Grondexpioitatiewet stelt als onderdeel van de Wro een gegarandeerd kostenverhaal als eis aan 
bestemmingsplannen. Een zogenoemd exploitatieplan maakt verplicht deel uit van het bestemmings
planproces, tenzij het kostenverhaal op een andere wijze is gegarandeerd. 

5. Argumenten 
Voor het plangebied gelden nu meerdere (verouderde) bestemmings- en uitwerkingsplannen. In het 
nieuwe bestemmingsplan wordt (grotendeels) de bestaande situatie vastgelegd. Dit zijn (voor het 
merendeel) de functies wonen, verkeer, maatschappelijk, centrum, bedrijf en groen en water. 

Beoordeling zienswijze 
De zienswijze betreft de bestemming van het achterste deel van een perceel aan het lint. Appellant 
wenst daarop een woonbestemming met een bouwvlak om hierop één of meerdere woningen te kunnen 
realiseren. Hierbij verwijst hij naar de bestemming Woondoeleinden (uit te werken) in het moederplan 
Bangert en Oosterpolder, herziening ex artikel 30 WRO. 
In de nota van zienswijzen wordt ingegaan op de zienswijze. Daarin is aangegeven dat, op initiatief van 
appellant in 2017, is gekeken naar de mogelijkheid van minnelijke verwerving van dit achterste deel. Dit 
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heeft niet tot overeenstemming geleid. Appellant heeft toen aangegeven dat rondom zijn perceel een 
sloot zou moeten worden aangelegd. Deze sloot is inmiddels aangelegd en het talud aan de noordzijde 
van deze sloot is verkocht aan de aangrenzende bewoners, waaronder aan appellant. Hiermee is een 
duidelijk afscheiding tussen de percelen aan het lint en de ontwikkelen nieuwbouwwijk (fase 5-noord). 

Voorafgaand aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voorfase 5-noord (dat ligt achter het 
perceel van appellant) is aan de omgeving gevraagd om hun wensen over de inrichting van het gebied 
aan te geven. Met de input van de omgeving is een stedenbouwkundig ontwerp van een uitwerkingsplan 
gemaakt. Het uitwerkingsplan voor fase 5-noord is op 15 december 2017 vastgesteld. Appellant heeft 
over dit plan geen zienswijze of beroep ingediend. 

In de voor fase 5-noord vastgestelde verkavelings- en matenplannen is bebouwing van het achterste 
deel van perceel van appellant dan ook niet meegenomen. Inmiddels zijn al vele woningen in deze fase 
verkocht, waarbij kopers geen rekening hebben gehouden met een of meerdere woningen op dit 
achterste deel. Het nu op het achterste deel van het perceel van appellant opnemen van een 
woonbestemming waarbij een of meerdere woningen kunnen worden gerealiseerd, zal leiden tot het 
indienen van planschadeclaims. 
Daarnaast is het realiseren van een zelfstandige woning op het achtererf van een perceel aan het lint 
niet in lijn met het standpunt van de gemeenteraad waarbij tweedelijnsbebouwing achter het lint en 
mogelijke precedentwerking ontstaat. Verwezen wordt naar het besluit van de gemeenteraad over een 
gelijkluidend verzoek in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan Risdam en Nieuwe 
Steen-West d.d. 4 april 2017 (en in beroep bij de Raad van State is bevestigd). 

In het nieuwe bestemmingsplan heeft het perceel van appellant, net als de andere percelen die aan het 
lint liggen, de eindbestemming Wonen gekregen. Het perceel heeft aan het lint één bouwvlak 
waarbinnen één woning mag worden gebouwd. 

Gelet op het voorgaande stelt het college de gemeenteraad voor het bestemmingsplan niet aan te 
passen. 

Technische aanpassing 
Er is wel één (ondergeschikte) technische aanpassing van de verbeelding. Dit betreft het verschuiven 
van een bouwvlak met circa vier meter. Deze aanpassing komt voort uit een procedure waarbij met een 
afwijkingsprocedure medewerking is verleend aan het realiseren van een woning. Omdat 
privaatrechtelijk door splitsing van het perceel een andere situatie is ontstaan, is gevraagd het 
bestemmingsplan aan te passen door het bouwvlak te verschuiven. Hiertegen bestaan geen bezwaren. 
De omgeving is in kennis gesteld inhoudelijk te reageren en heeft aangegeven akkoord te gaan met de 
verschuiving van het bouwvlak. 

Onderzoeken 
De uitgevoerde onderzoeken maken deel uit van het bestemmingsplan. De onderzoeken laten geen 
belemmeringen zien. 

Exploitatieplan 
Gelijktijdig met een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan moet de gemeenteraad ook 
een besluit nemen om wel of geen exploitatieplan vast te stellen. Binnen dit bestemmingsplan worden bij 
recht geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt die voor de gemeente kosten met zich meebrengen. 
Het bestemmingsplan is financieel uitvoerbaar. Het is dan ook niet noodzakelijk om een exploitatieplan 
op te stellen. 

6. Maatschappelijk draagvlak 
Over het plan is één zienswijze ingediend. Deze is beoordeeld in de nota van zienswijzen en wijzigingen. 
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7. Financiële consequenties 
Het vaststellen van het bestemmingsplan heeft geen financiële consequenties voor de gemeentelijke 
begroting. 

8. Communicatie 
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in het weekblad Westfriesland 
op Zondag en in de Staatscourant. Het plan is in te zien op de website van de gemeente en op de 
landelijke voorziening (www.ruimteliikeplannen.nl). Ook ligt het plan ter inzage in het stadhuis. 
De indiener van een zienswijze wordt schriftelijk geïnformeerd over het raadsbesluit. 

9. Realisatie 
Bij positieve besluitvorming wordt het vastgestelde bestemmingsplan in procedure gebracht. 
Het bestemmingsplan ligt na de publicatie gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter 
inzage. Gedurende die periode kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingediend 
bij de Raad van State. 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt, ook indien beroep is ingesteld. 
Indien echter tijdens de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend 
(schorsing), dan treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist, c.q. het 
verzoek is afgewezen. 

Hoorn, 11 februari 2020 

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn, 

de secretaris, ƒ de burgemeester. 
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