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Onderwerp: 	Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum 

Portefeuillehouder Wethouder L. Challik-Frijling 

Korte inhoud: 
Het huidige voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan Centrum vervalt op 16 december 2016, 
aangezien niet binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding een ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage is gelegd. Bij deze wordt u voorgesteld een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen. 

Historische en bestuurlijke context: 
Voorbereidinqsbescherminq 
Bouwplannen die passen in het huidige bestemmingsplan, maar niet in het nieuwe bestemmingsplan 
kunnen worden aangehouden, zolang de voorbereidingsbescherming van kracht is. 

Implementatie Retail- en horecavisie  
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan Centrum is de implementatie van de 
"Retail- en horecavisie". Ter uitvoering van de "Retail- en horecavisie" is door de gemeente en 
ondernemers een "Uitvoeringsconvenant Retail- en horecavisie" opgesteld. Er is een Kernteam 
opgericht dat bestaat uit medewerkers van de gemeente en ondernemers. Het Kernteam heeft een 
voorstel gedaan omtrent het implementeren van de doelstellingen uit het uitvoeringsconvenant in het 
voorontwerpbestemmingsplan. 
Uit het Kernteam is duidelijk naar voren gekomen dat het onderscheid tussen het eerste deel van de 
Haltestraat en het tweede deel van de Haltestraat/Zeestraat niet gemaakt moet worden. Gelet op dit 
standpunt is in het voorontwerpbestemmingsplan nu geen onderscheid gemaakt tussen het eerste 
en tweede gedeelte van de Haltestraat/Zeestraat en is gekozen voor dezelfde mogelijkheden voor 
detailhandel en bovenwoningen als in de Kerkstraat en Grote Krocht en Oranjestraat. Het Kernteam 
staat achter deze oplossing. Het voorontwerpbestemmingsplan is gereed gekomen en heeft de 
Inspraak- en Overlegprocedure doorlopen. 

De oplossing van het Kernteam kan echter consequenties hebben voor de Retail- en Horecavisie. 
Uw raad is hierover geïnformeerd middels de Mededeling aan de raad, 2016/06/000385, Z2011- 
004713. Bestemmingsplannen mogen namelijk niet in strijd zijn met eerder vastgesteld raadsbeleid, 
tenzij dit ruimtelijk heel goed gemotiveerd is. Een oplossing kan zijn om de Retail- en Horecavisie op 
dit punt aan te passen of te updaten. In de mededeling hebben wij aangegeven, dat wij -voordat het 
ontwerpbestemmingsplan wordt opgesteld-, uw raad binnenkort gaan vragen in te stemmen met een 
voorgenomen oplossingsrichting. Tevens zal uw raad alsdan gevraagd worden in te stemmen met 
een specifieke oplossingsrichting in verband met de uitvoering van de retrospectieve toets. Een en 
ander leidt ertoe dat het niet mogelijk is om het ontwerpbestemmingsplan reeds vóór 16 december 
ter inzage te leggen. 
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ste'r 	wethouders van Zandvoort, 

de burgemeester, 

Bijlage n 
Kaartje Z 2011 - 004709 

Met het opnieuw nemen van een voorbereidingsbesluit begint de voorbereidingsbescherming 
opnieuw te lopen. 

Wat willen wij bereiken? 
We willen eventueel ongewenste ontwikkelingen in het centrum voorkomen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Een voorbereidingsbesluit nemen. 

Wat zijn de financiële consequenties (inclusief die voor de Algemene Reserve)? 
Geen consequenties 

Wanneer is het klaar? 
Het voorbereidingsbesluit zal op 17 december 2016 in werking treden. 

Wie is de verantwoordelijke? 
De gemeenteraad is verantwoordelijk. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
De raad zal worden geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de voorbereiding van het 
bestemmingsplan Centrum 

Communicatie 
Het voorbereidingsbesluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en de Zandvoortse Courant 
en voorts langs elektronische weg. 

Voorstel: 
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 

gelet op artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening, te verklaren dat 

- een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden gelegen binnen de rode lijnen zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart registratienummer Z 2011 - 004709 
(bestemmingsplangebied Centrum met uitzondering van het projectgebied LDC); 
- dit besluit in werking treedt op 17 december 2016. 

2/2 



Zandvoort, 22 november 2016 

de raad voornoemd, 

de griffier, 
J 

Gemeente Zandvoort 

 

RAADSBESLUIT 

Agendapunt: 
Registratienummer: 2016/10/000617 
Zaaknummer: Z2016-003885 
Versienummer: 

De raad van de gemeente Zandvoort; 

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.18 oktober 2016,   nr. 2016/10/000585, 
voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum. 

Gelet op onderstaande wettelijke bepalingen: 

artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening 

Besluit: 

te verklaren dat 

- een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden gelegen binnen de rode lijnen zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart registratienummer Z 2011 - 004709 
(bestemmingsplangebied Centrum met uitzondering van het projectgebied LDC); 
- dit besluit in werking treedt op 17 december 2016. 
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Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum nr. Z2011-004709 
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