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T f -W- G E M E E N T E 

Hoorn Raadsbesluit 

Zaaknummer : 1212975 

Steller : C.A.A.M. Plat 
Team : Ruimtelijke Ontwikkeling 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 2017 

betreft: Vaststellen bestemmingsplan Risdam en Nieuwe Steen-West 

gelet op: afdeling 3.2 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht 

overwegende dat: 

voor het plangebied Risdam en Nieuwe Steen-West een nieuw bestemmingsplan is opgesteld; 
het ontwerp bestemmingsplan van 5 juli tot en met 15 augustus 2016 ter inzage heeft gelegen; 
het gemeentehuis op maandag 15 augustus 2016 wegens Lappendag echter gesloten was; 
daardoor de periode van ter inzage ligging van het bestemmingsplan formeel 1 dag te kort is 
geweest; 
uit jurisprudentie blijkt dat aan de laatste dag van de wettelijke termijn van inzage belangrijke 
betekenis wordt toegekend; 
het ontwerp van het bestemmingsplan Risdam en Nieuwe Steen-West daarom opnieuw is 
gepubliceerd; 
de indieners van een zienswijze over het plan hierover op 5 december 2016 zijn geïnformeerd; 
het ontwerp van 13 december 2016 tot en met 23 januari 2017 opnieuw ter inzage heeft gelegen; 
de kennisgeving daarvan is gepubliceerd in het weekblad Westfriesland op Zondag (11 december 
2016) en in de Staatscourant (12 december 2016); 
het plan is geplaatst op de website van de gemeente en op de landelijke voorziening 
(www.ruimtelijkeplannen.nl); 
over het ontwerp bestemmingsplan zienswijzen zijn ingediend; 
deze zienswijzen zijn beoordeeld in de Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerp 
bestemmingsplan Risdam en Nieuwe Steen-West; 

• een aantal zienswijzen leiden tot wijzigingen in het ontwerp bestemmingsplan. 

De Raad van de gemeente Hoorn besluit: 
1. de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
2. de zienswijzen van Liander, R.J. Cornelisse, K.J. de Poel, A.C. Kiel, C M . Mol-Schouten, 

Birmingham Investment B.V., H.A. Punt Beheer B.V., Schenkeveld advocaten en T. Zult ongegrond 
te verklaren; 

3. de zienswijzen van Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier voor wat betreft de op de 
verbeelding ontbrekende rioolgemalen gegrond te verklaren en voor het overige ongegrond te 
verklaren; 

4. de zienswijzen van Poelmann van den Broek N.V. advocaten voor wat betreft de aanduiding 
supermarkt gegrond te verklaren en voor het overige ongegrond te verklaren; 

5. de zienswijzen van D. Bijlsma voor wat betreft het vergroten van het bouwvlak Wonen met de 
aanbouw aan de achterzijde van de stolpboerderij gegrond te verklaren en voor het overige 
ongegrond te verklaren; 

6. de zienswijzen van Gasunie Transport Services B.V. en H.R. Dekker gegrond te verklaren; 
7. de Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Risdam en Nieuwe Steen-West 

vast te stellen; 
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Team : Ruimtelijke Ontwikkeling 

Raadsbesluit 

8. het bestemmingsplan Risdam en Nieuwe Steen-West (NL.IMRO.0405.BPRisdamNSteen-on02) 
gewijzigd vast te stellen; 

9. geen exploitatieplan vast te stellen. 

Hoo n, 4 april 2017 

De c riffier, De vo 

Bekendmaking: 
Publicatie in Westfriesland op Zondag en in de Staatscourant 






























































































































































































































































































