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V
Voorgesteld raadsbesluit
het bestemmingsplan, vastgesteld op 25 juni 2015 (NL.IMR0.0453.BP1100SPAARNWOUDE1- 
R001) met een aantal wijzigingen hernieuwd vast te stellen onder nummer 
NL.IMR0.0453.BP1100SPAARNWOUDE1-R002.

Samenvatting
Onlangs heeft de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking tot het bestemmingsplan 
Spaamwoude. De gemeente dient het plan op het gedeelte ten zuiden van de A9 opnieuw vast te 
stellen. Het gaat hierbij om het beschermen van de natuurlijke- en cultuurhistorische waarden van 
het gebied en het nader onderbouwen van de verplaatsing van Roeivereniging De Stern.

Inleiding
Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Spaamwoude vastgesteld. Tegen dit 
bestemmingsplan zijn zes beroepen aangetekend. Op 26 april 2016 heeft de Raad van State een 
uitspraak en een tussenuitspraak gedaan. In de uitspraak verklaart zij twee beroepen ongegrond.
In de tussenuitspraak wordt geconcludeerd dat het overige beroep gegrond is. Ook wordt in de 
tussenuitspraak de gemeente opgedragen binnen 26 weken na de uitspraak het bestemmingsplan 
opnieuw en gewijzigd vast te stellen met daarin nadere onderbouwingen en/of wijzigingen in de 
planregels.

Deze tussenuitspraak vormt de directe aanleiding voor het voorliggende voorstel. Over de inhoud 
van de beroepen en de uitspraken is de raad met een collegebericht geïnformeerd. Voor een 
beschrijving van de beroepszaken en de uitspraken verwijzen we kortheidshalve naar dit 
collegebericht en de uitspraak zelf. Deze zijn allen bijgevoegd.

Beoogd doel en effect van het besluit
Een actueel en hernieuwd bestemmingsplan voor het recreatiegebied Spaamwoude.

Argumenten
Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat de provinciale ruimtelijke verordening 
onvoldoende is verwerkt in het bestemmingsplan. Dit dient binnen 26 weken worden gecorrigeerd. 
Derhalve moet de raad een gewijzigd bestemmingsplan vaststellen.

NNN-gebied
Delen van het gebied zijn door de provincie aangewezen als Natuur Netwerk Nederland gebied 
(voormalig EHS). Hiervoor dient een passende bestemming opgenomen te worden. Er is gekozen
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om een dubbelbestemming natuur op te nemen met daarbij een aanlegvergunningstelsel en daarbij 
een wijzigingsbevoegdheid naar een enkeibestemming 'Natuur*.

UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam
Door de provincie is de Stelling van Amsterdam en de gebieden daarom heen aangewezen ter 
bescherming van het UNESCO werelderfgoed. De Raad van State was van mening dat de 
gemeente dit onvoldoende had vertaald in het bestemmingsplan. Zodoende is hiervoor een 
aanduiding opgenomen met een daarbij behorend aanlegvergunningstelsel om deze waarden te 
beschermen.

Kabelskibaan
In het bestemmingsplan was een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het toestaan van een 
kabelskibaan op de Westbroekplas. De kabelskibaan is gelegen in het gebied dat door de provincie 
is aangeduid als NNN-gebied. De afwijkingsbevoegdheid is komen te vervallen.

V

Roeivereniging
De roeivereniging die momenteel is gevestigd op het sluiseiland in IJmuiden zal verplaatst worden 
naar de Stelling op de hoek van Zijkanaal B en C. Hiervoor is een nadere toelichting (ruimtelijke 
onderbouwing) opgesteld. Deze locatie valt niet binnen het NNN-gebied en is daarom mogelijk met 
een afwijkingsbevoegdheid.

In de bijlage is een lijst opgenomen met de exacte wijzigingen in het bestemmingsplan ten opzichte 
van de eerste vaststelling.

Alternatieven
De mogelijkheid bestaat geen aanpassingen te doen of nadere onderbouwing te geven. De kans is 
groot dat de Raad van State dan delen van het bestemmingsplan vernietigt.

Risico’s
Geen.

Programma

Kader
- Wet ruimtelijke ordening
- Wet op de Raad van State

Inspraak, participatie etc.
De Raad van State heeft bepaald dat afdeling 3.4 van de Awb niet van toepassing is. Er is dus 
geen inspraak mogelijk. Wel zal de gemeente actief de betrokken partijen informeren over de 
stappen die de gemeente neemt.

Financiële consequenties
Geen.

Uitvoering van besluit
Het besluit zal worden gepubliceerd en toegezonden aan de Raad van State en betrokken partijen.
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Belagen - onderdeel uitmakend van het besluit
Bestemmingsplan Spaamwoude

Bijlagen - bygevoegd als achtergrondinformatie
Uitspraak Raad van State
Collegebericht uitspraak Raad van State
Memo wijzigingen bestemmingsplan Spaamwoude
Ruimtelijke onderbouwing Roeivereniging De Stem (tevens als bijlage bij bestemmingsplan)

Burgemeester en wethouders van Velsen

^1?
V

De secretaris, leester,

Dalesidstake
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Aan Gemeenteraad 

Van R. Vennik 

Cc  

Datum 2-8-2016 

Onderwerp Wijzigingen bestemmingsplan Spaarnwoude 

 

 

De volgende wijzigingen zijn naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State gedaan.  

 

Toelichting 

 Artikel 3.5.2 is toegevoegd. Deze heeft betrekking op de Provinciale ruimtelijke verordening en 

de verwerking in daarvan in het bestemmingsplan. 

 Artikel 5.3 onder 8 is gewijzigd. Er wordt nader ingegaan op het initiatief van de roeivereniging. 

 Artikel 7.3 is aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de regels. 

 De verwijzingen naar de realisatie van een kabelskibaan op de Westbroekplas zijn verwijderd. 

 De ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van de verplaatsing van de 

roeivereniging is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 

 

Regels 

 In artikel 8 ‘Natuur’ is recreatief medegebruik niet langer toegestaan. 

 In artikel 14.3 ‘Water’ is de afwijkingsbevoegdheid ten behoeve van een kabelskibaan 

verwijderd. 

 Artikel 25 ‘Waarde – Cultuurhistorie Stelling van Amsterdam’ is toegevoegd. 

 Artikel 26 ‘Waarde – Natuur’ is toegevoegd. 

 Artikel 28 ‘Wetgevingszone – afwijkingsgebied’ is aangepast. 

 

Verbeelding 

 De verbeelding is enkel aangepast voor de gronden ten zuiden van de A9. 

 De dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie Stelling van Amsterdam’ is toegevoegd. 

 De dubbelbestemming ‘Waarde – Natuur’ is toegevoegd’. 

 De ‘Wetgevingszone – afwijkingsgebied’ is verkleind. 
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