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Onderwerp Wijzigingsplan Perceel achter Voorburggracht 83, Zuid-Scharwoude

Gevraagde beslissing(en)

1. Het wijzigingsplan ‘Perceel achter Voorburggracht 83. Zuid-Scharwoude ongewijzigd vast te
stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand
NL.IMRO.041 6BPNSZS2O1 3herzOO2-vaOl.

2. 0p grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening te besluiten om geen exploitatieplan
vast te stellen.
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Inleiding

Aan de Voorburggracht is achter nummer 83 een perceel gelegen zonder bouwviak. Het voornemen is
om te komen tot een ontwikkeling en realisatie van een vrijstaande woning met tuin. In het vigerende
bestemmingsplan ‘Noord- en Zuid-Scharwoude’ is het perceel bestemd als Gemengd’, zonder
bouwvlak. Op het perceel is wel een wijzigingsbevoegdheid naar ‘Wonen — Vrijstaand’ en ‘Tuin’
opgenomen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van deze bevoegdheid.
Het ontwerp wijzigingsplan heeft een periode van 6 weken voor eenieder ter nzage gelegen. Er zijn
geen reacties binnengekomen. Voor deze locatie is een planschadeovereenkomst opgesteld om
mogelijke planschade op initiatiefnemer af te kunnen wentelen.

Beoogd resultaat

- Een actueel wijzigingsplan die een solide toet3ingskader vormt voor de aanvraag
omgevingsvergunning;

- Een wijzigingsplan die voldoet aan de huidige (digitale) eisen.

Argumenten

1.7 Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Op basis van het collegebesluit van 8 mei 2018 is het ontwerp wijzigingsplan op de
gebruikelijke wijze gepubliceerd in de Staatscourant en het Gemeenteblad. Het plan heeft
vanaf 24 mei 2018 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode
zijn geen zienswijzen binnengekomen.

7.2 Uw college is het bevoegd orgaan.
Uw college is het bevoegd orgaan om het wijzigingsplan vast te stellen.

2.1 Door het vaststellen van de planschadeovereenkomst is het risico van planschade voor de
gemeente niet aanwezig.
De kosten voor het bouwplan alsmede de plankosten worden gedragen door de initiatiefnemer.
Hetzelfde geldt voor eventuele kosten als gevolg van planschade. Hiervoor is een
overeenkomst tussen initiatiefnemer en de gemeente gesloten. Om deze reden is een
exploitatieplan niet nodig. De financiële uitvoerbaarheid van het plan is voldoende
gewaarborgd.

Kanttekeningen

1 N.v.t.

N.v.t.

2 N.v.t.

N.v.t.

Communicatie

Het vastgestelde wijzigingsplan wordt op de gebruikelijke manier gepubliceerd. Initiatiefnemer wordt
hiervan op de hoogte gesteld.

Participatie (Interactief werken)

Afhandeling van het plan gaat in samenwerking met de afdeling VVH.

Juridisch

Het vastgestelde wijzigingsplan wordt op de gebruikelijke manier gepubliceerd in de Staatscourant en
het Gemeenteblad en wordt voor 6 weken ter inzage gelegd. Beroep kan worden ingediend bij de
Raad van State door:

- Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp van het wijzigingsplan heeft
ingediend bij het college van de gemeente Langedijk;

- Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn
zienswijze kenbaar te maken.
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Financiën

Alle kosten, zoals het opstellen van dit bestemmingsplan, komen geheel voor rekening van
initiatiefnemer. Daarnaast is een planschadeovereenkomst aangegaan.

Vervoigstappen

Nadat het wijzigingsplan onherroepelijk is, kan initiatiefnemer de aanvraag Omgevingsvergunning
indienen en kan deze regulier’ worden afgehandeld door de afdeling VVH.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

7. Wijzigingsplan

Bijlagen ter informatie

7. Ondertekende planschadeovereenkomst
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