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1 Z i e n s w i j z e n  

1 . 1   

I n l e i d i n g  

In overeenstemming met het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening heeft 

het ontwerpbestemmingsplan “Petten, ’t Zand, Callantsoog en Groote Keeten” 

ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 1 april 2010 tot en 

met 13 mei 2010 zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon 

een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij de gemeen-

teraad van de gemeente Zijpe. 

 

Bij de gemeenteraad van de gemeente Zijpe zijn 20 zienswijzen binnengeko-

men. De zienswijzen zullen kort worden samengevat en worden voorzien van 

een beantwoording door de gemeente. De zienswijzen worden als bijlage bij 

het vaststellingsbesluit toegevoegd. In verband met de Wet bescherming per-

soonsgegevens, die van toepassing is op bestemmingsplannen met bijbehoren-

de bijlage(n), is de Nota zienswijzen geanonimiseerd als bijlage bij het digitale 

vaststellingsbesluit opgenomen. 

1 . 2   

B e a n t w o o r d i n g  z i e n s w i j z e n  

1 . 2 . 1   

Z i e n s w i j z e  1  

Opmer k i n g en   

De indiener van de zienswijze richt de zienswijze met name tegen de beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden van de zogenoemde ‘Brigantijnwoningen’ aan de 

Vliewint 1, 27, 49, 51 en 71 te Petten. Voor de Brigantijnwoningen is een 

bouwvlak opgenomen en zijn de bestemmingsregels van de bestemming ‘Wo-

nen’ van toepassing. Binnen de bestemming is het voor Brigantijnwoningen niet 

mogelijk om aan de achterzijde uit te breiden door middel van een opbouw. 

Gezien de bijzondere vorm van een Brigantijnwoning is een uitbreiding aan de 

achterzijde de meest gewenste vorm, omdat de hoofdvorm van de Brigantijn-

woning, op deze wijze in tact blijft. 

 

Over de gewenste uitbreiding van Brigantijnwoningen is op verzoek van de 

gemeente advies uitgebracht door HzA, 28 januari 2010. Dit advies is als bijla-

ge 3 bij de Nota zienswijzen opgenomen. Het advies van HzA richt zich op het 
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vergroten van het bouwvlak, zodat een opbouw aan de achterzijde mogelijk is. 

Voorts moet het bestemmingsplan een opbouw aan de zijkant van Brigantijn-

woningen uitsluiten. Op deze wijze wordt de hoofdvorm van de Brigantijnwo-

ningen niet aangetast. 

 

Een deel van de keuken en de garage worden in het bestemmingsplan als aan-

bouw beschouwd, terwijl deze delen van de woning behoren tot het basisont-

werp. Omdat het onderdeel is van het basisontwerp, behoort het tot het 

hoofdgebouw. 

 

Voor het overige geeft de indiener tal van gegronde redenen voor het toestaan 

van een opbouw aan de achterkant van Brigantijnwoningen. Deze redenen 

zouden moeten leiden tot een positief welstandsadvies. 

 

De indiener verzoekt, samengevat, om de aanbouw bestaande uit een deel van 

de keuken en de garage aan te merken als hoofdgebouw. Voorts om een uit-

breiding aan de achterzijde van Brigantijnwoningen mogelijk te maken door 

het opnemen van een maatbestemming in het bestemmingsplan. Vervolgens 

verzoekt de indiener om een welstandsadvies van de welstandscommissie voor 

het ingediende ontwerp van de uitbreiding aan de achterzijde van de Brigan-

tijnwoning van de indiener. Ook geeft de indiener aan dat de gewenste uit-

breiding voor alle Brigantijnwoningen van belang is. Ten slotte wijst de in-

diener erop dat de te volgen procedure na het indienen van de inspraakreactie 

niet duidelijk is voor de indiener. 

 

R e a c t i e   

Voor een groot deel heeft de zienswijze betrekking op een te maken afweging 

met betrekking tot een concrete bouwaanvraag en het geven van een wel-

standsoordeel. In relatie tot het bestemmingsplan is hiervoor geen ruimte. 

Voor dit deel van de zienswijze neemt de gemeente de ingebrachte argumen-

ten voor kennisgeving aan. 

 

Met betrekking tot de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van de Brigantijn-

woningen binnen de bestemmingsregels van de bestemming ‘Wonen’ kan de 

gemeente zich vinden in de zienswijze. Voor de Brigantijnwoningen wordt een 

maatbestemming voor de woonfunctie gemaakt. In aansluiting op het gestelde 

in het advies van HzA zal er voor de Brigantijnwoningen in Petten een groter 

bouwvlak worden opgenomen, zodat alle bebouwing in het bouwvlak komt te 

liggen. Voor uitbreidingen aan de achterzijde zal in de bouwregels een hogere 

bouwmaat worden opgenomen, zodat er een opbouw aan de achterzijde kan 

worden gerealiseerd. Het realiseren van een opbouw aan de zijkant van Bri-

gantijnwoningen zal worden uitgesloten. 

 

Gezien het gestelde in de zienswijze komt de gemeente de indiener tegemoet 

op de volgende punten: 

a. voor alle Brigantijnwoningen wordt een maatbestemming opgesteld; 
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b. bebouwing behorende tot het basisontwerp wordt opgenomen in een 

bouwvlak; 

c. uitbreiding van Brigantijnwoningen door middel van een opbouw wordt 

mogelijk gemaakt. 

 

Aangaande de te volgen procedure na het indienen van de inspraakreactie stelt 

de gemeente zich op het punt dat er reeds meerdere malen telefonisch con-

tact is geweest tussen de indiener en de gemeente. Tijdens dit telefonische 

contact is de procedure uitgelegd en nader toegelicht. De gemeente heeft de 

procedure voldoende kenbaar gemaakt. 

 

De zienswijze heeft gevolgen voor het plan. De toelichting, regels en de ver-

beelding van het bestemmingsplan zullen worden aangepast. 

1 . 2 . 2   

Z i e n s w i j z e  2   

Opmer k i n g en  

De ingediende zienswijze op 29 januari 2010 is formeel genomen te vroeg in-

gediend. De termijn van terinzagelegging is aangevangen op 1 april 2010. Dit is 

telefonisch aan de indiener van de zienswijze kenbaar gemaakt door de ge-

meente. Ook is medegedeeld dat de brief toch wordt meegenomen bij de be-

handeling van de zienswijzen. 

 

Voorts heeft de indiener opnieuw een zienswijze ingebracht, waarin bovenge-

noemde zienswijze d.d. 29 januari 2010 wordt herhaald en ingelast. De indie-

ner geeft aan dat er voor de gronden ter plaatse van de Korfwaterweg 28 te 

Petten ten onrechte geen bouwvlak is opgenomen. Dit betekent dat er op de 

gronden niet mag worden gebouwd. De indiener verzoekt om alsnog een bouw-

vlak op te nemen. In het vigerende bestemmingsplan “Petten 1968” is er een 

bouwmogelijkheid voor het bouwen van een woning in het plan opgenomen. 

Door het niet opnemen van een bouwvlak ter plaatse van de Korfwaterweg 28 

kan geen hoofdgebouw worden gebouwd. Indiener ziet geen gegronde reden 

waarom het bouwvlak niet is opgenomen. 

 

Voorts geeft de indiener aan dat het niet opnemen van het bouwvlak ter plaat-

se van de Korfwaterweg 28 te Petten leidt tot planschade. 

 

Ten slotte meent de indiener dat het plan onvolledig ter inzage heeft gelegen. 

Weliswaar bevat de toelichting een samenvatting van onderzoeken die ten 

grondslag liggen aan de toelichting, de onderzoeken zelf zijn ten onrechte niet 

gepubliceerd. Het bestemmingsplan heeft op onjuiste wijze althans onvolledig 

ter inzage gelegen. 

 

R e a c t i e  

Het voorliggende bestemmingsplan is vooral conserverend van aard. Daarbij is 

gekeken naar het huidige gebruik en de huidige bebouwing. 
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In het bestemmingsplan “Korfwater 1971” is voor de gronden aan de Korfwa-

terweg 28 te Petten een bouwstrook opgenomen. In de bouwstrook is niet aan-

gegeven hoeveel woningen er mogen worden gebouwd. Wel is duidelijk dat er 

op de gronden een bouwvlak was opgenomen.  Uitgangspunt is dat verdere 

verstening van het Korfwater ongewenst is, dit in verband met de bijzondere 

landschappelijke en natuurlijke waarden van het Korfwater.  Daarbij wordt 

meegegeven dat Het Korfwater onderdeel uit maakt van de Natura 2000 gebie-

den. Weliswaar is de krans met woningen daarvan uitgesloten, maar men dient 

rekening te houden met de beschermende werking van de Natura 2000 gebie-

den. Iedere uitwerking op een locatie moet op zijn eigen merites worden be-

oordeeld. 

 

Op basis van het vigerend bestemmingsplan was het mogelijk om een woning 

op de gronden aan de Korfwaterweg 28 te Petten te bouwen. Immers, voor de 

gronden was een bouwvlak opgenomen. Gezien dit bestaande bouwrecht zal 

voor de gronden aan de Korfwaterweg 28 te Petten en de Korfwaterweg 27 te 

Petten een gezamenlijk bouwvlak worden opgenomen. In dit bouwvlak mogen 

2 woningen worden gebouwd. 

 

Omdat tegemoet wordt gekomen aan de zienswijze van de indiener is er geen 

sprake meer van een eventuele planschadeplichtige situatie. Een verzoek tot 

planschade kan overigens op grond van de wettelijke bepalingen in de Wet 

ruimtelijke ordening worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders. 

 

Achterliggende rapporten en onderzoeken moeten ter inzage liggen op basis 

van artikel 3.11 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van artikel 3.8 

eerste en derde lid Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten alle beschikbare 

stukken elektronisch beschikbaar worden gesteld. De Wro en het Besluit ruim-

telijke ordening (Bro) zien uitsluitend toe op de elektronische publicatie van 

het bestemmingsplan met bijbehorende plantoelichting. Onder bijbehorende 

stukken wordt verstaan: het bestemmingsplan en de plantoelichting1. Bijlagen 

die opgenomen zijn bij de plantoelichting of bij de regels maken onderdeel uit 

van het bestemmingsplan. De bijlagen bij de plantoelichting en de regels moe-

ten wel via elektronische weg beschikbaar zijn gesteld2. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan betreft een conserverend bestemmingsplan. Dit 

houdt in dat er geen ontwikkelingen van enige omvang in het plan zijn opge-

nomen. Voor het plan is een planspecifiek onderzoek uitgevoerd voor de ecolo-

gische aspecten met betrekking tot de economische uitvoerbaarheid. Dit 

onderzoek is in zijn geheel in de toelichting opgenomen. De overige in hoofd-

stuk 4 van de plantoelichting aangehaalde onderzoeken en rapporten betreffen 

algemene raadpleegbare beleidsstukken. Het betreffen onderzoeken en rap-

porten die zijn opgesteld in het kader van wet- en regelgeving en worden ge-

                                                   
1 Memo VROM september 2009 
2 Raad van State d.d. 2 december 2009, 200901438/1/R3  
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bruikt als naslagwerken. Alle genoemde onderzoeken en rapporten zijn open-

baar toegankelijk. In hoofdstuk 4 van de plantoelichting zijn deze onderzoeken 

en rapporten aangehaald als algemene informatiebronnen. Bovendien betref-

fen het onderzoeken en rapporten die niet als bijlage bij de plantoelichting 

zijn opgenomen. Het beschikbaar stellen van alle bijbehorende stukken strekt 

zich niet uit tot de genoemde algemene openbare informatieve naslagwerken.  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft op een juiste wijze ter inzage gelegen, voor-

zien van alle bijbehorende stukken. 

 

De zienswijze heeft gevolgen voor het plan. De verbeelding van het bestem-

mingsplan zal worden aangepast. 

1 . 2 . 3   

Z i e n s w i j z e  3  

Opmer k i n g en  

De zienswijze heeft betrekking op de Noorderhazedwarsdijk 2 te Petten. De 

percelen met de nummers 826 en 1361 komen niet overeen met het bestem-

mingsplan. In het bestemmingsplan “Buitengebied 1989” en “Buitengebied 

1989, tweede herziening” is aan de gronden een veel groter bouwvlak toege-

kend. Bovendien is er geen tuinbestemming opgenomen. De woonbestemming 

moet gaan gelden voor het gehele perceel Noorderhazedwarsdijk 2. De be-

stemming ‘Tuin’ moet van de kaart worden gehaald. 

 

R e a c t i e  

Het voorliggende bestemmingsplan is conserverend van aard. Daarbij is geke-

ken naar het huidige gebruik en de huidige bebouwing. De woonbestemming is 

gegeven aan dat deel van het perceel waarvoor dat passend is. Het ingeteken-

de bouwvlak is afgestemd op de feitelijke situatie. Gewijzigde planologische 

inzichten kunnen leiden tot een andere indeling van percelen. Daarbij wordt 

tevens gekeken naar het feitelijke gebruik. 

 

Voor een deel is de bebouwing gebouwd op een perceel dat bij indiener van de 

zienswijze in erfpacht is. De gronden zijn in eigendom van het Hoogheemraad-

schap. Erfpacht is een zakelijk recht. Het is een vorm van pacht waarbij de 

pacht niet eindigt als de verpachter sterft (of de pacht opzegt). De erfpacht-

houder heeft daardoor in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is 

aan de positie van de eigenaar. De erfpachthouder heeft ook het recht de 

grond die hij in erfpacht heeft te voorzien van een opstal (bouwwerk) en dit 

opstal (inclusief het erfpachtrecht) te verkopen. De eigendomssituatie heeft 

geen relatie met de keuze van bestemmen. De feitelijke inrichting van de 

gronden wordt wel in de overweging meegenomen. De bebouwing is op een 

juiste wijze in het bouwvlak opgenomen. Voor het overige mag binnen de gren-

zen van de bestemming ‘Wonen’ worden gebouwd, zoals dit is aangegeven in 

de bouwregels van de bestemming ‘Wonen’. 
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In de nieuwe systematiek van bestemmen is ervoor gekozen om de bestemming 

‘Tuin’ toe te kennen aan gronden waarvoor beperkte bouwmogelijkheden ge-

wenst zijn. De keuze voor het opnemen van de bestemming ‘Tuin’ is in over-

eenstemming met het gemeentelijk Kruimelgevallenbeleid 2006. De bestem-

ming ‘Tuin’ is in het geval van de Noorderhazedwarsdijk 2 om de woning ge-

kruld. Dit is een bewuste keuze voor een bijzondere situatie. In dit geval is er 

sprake van een bijzondere situatie omdat het hier een vrij liggend perceel 

betreft. Het perceel is tevens zo gesitueerd dat er sprake is van een zichthoek 

naar een naastgelegen verkeersvoorziening. De zichthoek moet vrij blijven van 

bebouwing. 

 

De zienswijze heeft geen gevolgen voor het plan.  

1 . 2 . 4   

Z i e n s w i j z e  4  

Opmer k i n g en  

De indieners van de zienswijze zijn het niet eens met de omschrijving van 

artikel 8, lid 1, onder d. Verkeers- en verblijfsvoorzieningen zouden naar onde-

ren moeten worden verplaatst, zodat het duidelijk is dat ze ondergeschikt zijn 

aan de bestemming ‘Groen’. 

 

De erven aansluitend aan de Frankendaalstraat zijn bestemd als ‘Tuin’. In het 

vigerend bestemmingsplan zijn de gronden bestemd voor ‘Bebouwing met bun-

galows’. De bebouwingsmogelijkheden op grond van de vigerende bestemming 

zijn ruimer dan de bebouwingsmogelijkheden op grond van het voorliggende 

ontwerpbestemmingsplan. Dit is in strijd met het conserverende karakter van 

het bestemmingsplan en het vastgestelde beleid. Bovendien is er sprake van 

een bestaande carport bij Frankendaalstraat 10. De bestemming ‘Tuin’ moet 

van de gronden worden gehaald en de bestemming ‘Wonen’ moet aan het ge-

hele perceel worden toegekend. 

 

R e a c t i e   

Vanuit het opstellen van de regels is de bewuste keuze gemaakt om de ook 

verkeers- en verblijfsvoorzieningen deel uit te laten maken van de bestemming 

‘Groen’. Verkeers- en verblijfsvoorzieningen zien hoofdzakelijk op voet- en 

fietspaden e.d. in de bestemming ‘Groen’. In een enkel geval zien ze ook op 

parkeervoorzieningen in de bestemming ‘Groen’. Deze functies zijn onderge-

schikt aan de bestemming ‘Groen’. Wanneer verkeers- en verblijfsvoorzienin-

gen niet meer ondergeschikt zijn, is er immers sprake van een andere 

bestemming, namelijk ‘Verkeer – Verblijfsgebied’. Om de ondergeschikte be-

tekenis van verkeers- en verblijfsvoorzieningen duidelijk te maken, worden de 

subleden b, d en f uit artikel 8.1 één niveau naar beneden geplaatst onder het 

kopje ‘met de daarbij behorende’.  

 

Met het vastgestelde beleid in de plantoelichting van paragraaf 6.1 wordt het 

Gemeentelijk Kruimelgevallenbeleid 2006 bedoeld en niet het bestemmings-
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plan “Callantsoog 1969”. In het kruimelgevallenbeleid is een systematiek vast-

gelegd voor het inbestemmen van woningen met tuinen en erven. Deze sys-

tematiek is, in samenhang met de feitelijke situatie, uitgangspunt voor het 

gehele voorliggende ontwerpbestemmingsplan geweest. Gewijzigde planologi-

sche inzichten brengen met zich mee dat in de loop der tijd bouwmogelijkhe-

den veranderen. Deze verandering is duidelijker zichtbaar indien het vigerende 

bestemmingsplan meer gedateerd is. Voor de erven aansluitend aan de Fran-

kendaalstraat geldt een gedateerd bestemmingsplan “Uyterland 1971”. Dit is 

een zeer globaal bestemmingsplan, omdat de bebouwing toen nog tot stand 

moest komen. Voor een globaal bestemmingsplan is destijds gekozen om de 

nodige flexibiliteit te kunnen bieden. In de huidige situatie kan wel gedetail-

leerd worden bestemd, omdat het gebied volledig is ingericht. Het voorliggen-

de bestemmingsplan is vooral conserverend van aard. Daarbij is gekeken naar 

het huidige gebruik en de huidige bebouwing. Er is bestemd in overeenstem-

ming met het Gemeentelijk Kruimelgevallenbeleid 2006. 

 

Bij de gemeente kan een verzoek tot ontheffing van het bestemmingsplan 

worden ingediend. Het college van Burgemeester en Wethouders maakt een 

afweging en bekijkt of een bepaalde ontwikkeling wenselijk is of niet. Al dan 

niet onder gestelde voorwaarden kan het college besluiten ontheffing te verle-

nen. Een ieder kan een verzoek tot ontheffing van het bestemmingsplan bij de 

gemeente indienen. Elk verzoek wordt op zijn eigen merites beoordeeld. Dit 

houdt in dat in het feitelijke geval zal worden bekeken of een ontwikkeling 

ruimtelijk gezien al dan niet wenselijk is. 

 

De zienswijze heeft gevolgen voor het plan. De planregels zullen worden aan-

gepast. 

1 . 2 . 5   

Z i e n s w i j z e  5  

Opmer k i n g en  

De indiener verzoekt om de bestemming ‘Tuin’ zo aan te passen dat er ruimere 

bouwmogelijkheden ontstaan. Op deze wijze kan een tuinschuurtje worden 

gebouwd. De bestemming ‘Tuin’ zou moeten worden verplaatst tot in de voor-

gevelrooilijn. Een deel van de bestemming ‘Tuin’ zou dan de bestemming ‘Wo-

nen’ kunnen krijgen. 

 

R e a c t i e  

In de nieuwe systematiek van bestemmen is ervoor gekozen om de bestemming 

‘Tuin’ toe te kennen aan gronden waarvoor beperkte bouwmogelijkheden ge-

wenst zijn. De keuze voor het opnemen van de bestemming ‘Tuin’ is in over-

eenstemming met het Gemeentelijk Kruimelgevallenbeleid 2006. De bestem-

ming ‘Tuin’ is in het geval van de Oude Rijksweg 105a om de woning gekruld. 

Dit is een bewuste keuze voor een bijzondere situatie. Het perceel is zo gesi-

tueerd dat er sprake is van een zichthoek naar naastgelegen wegen. De zicht-

hoek moet vrij blijven van bebouwing. 



300.00.01.01.02 - Nota zienswijzen Bestemmingsplan Petten, 't Zand, Callantsoog en Groote 

Keeten - 20 oktober 2010  
12 

In bestemmingsplan “’t Zand 1968” heeft het perceel al de bestemming ‘Tui-

nen onbebouwd’. Het bouwvlak dat in het bestemmingsplan “’t Zand 1968” is 

opgenomen, is echter iets ruimer. Bovendien is het zo dat bij de Oude Rijks-

weg 105a nu helemaal geen ruimte is voor het plaatsen van een bijgebouwtje. 

 

In dit bijzondere geval wordt ervoor gekozen om de bestemming ‘Wonen’ iets 

uit te breiden aan de zuidzijde van de Oude Rijksweg 105a. In een strook di-

rect grenzend aan de woning ontstaan op deze wijze beperkte bouwmogelijk-

heden. 

 

De zienswijze heeft gevolgen voor het plan. De verbeelding van het bestem-

mingsplan zal worden aangepast.    

1 . 2 . 6   

Z i e n s w i j z e  6  

Opmer k i n g en   

De indiener van de zienswijze geeft aan dat een zomerwoning aan de Stuijve-

zandeweg 6 ten onrechte niet in het bestemmingsplan is opgenomen.  

 

Op de gronden aan de Duinroosweg is de voorgevelrooilijn niet goed opgeno-

men. Duinroosweg 34  heeft een aanbouw in de bestemming ‘Tuin’. De voorge-

velrooilijn moet gelijk worden getrokken met die van nummer 32 en 36.  

 

Duinroosweg 36: 

- Aan de zijde van de Jewelweg zit een onderkelderde aanbouw, die niet 

in het bouwvlak is opgenomen. 

- De aanduiding “horeca tot en met horecacategorie 1” zou op basis van 

toezeggingen en feitelijk gebruik “horeca tot en met horecacategorie 2” 

moeten zijn. 

- Er is een onjuiste goothoogte opgenomen, de feitelijke goothoogte is 

ongeveer 7,5 m. 

 

R e a c t i e  

De zomerwoning aan de Stuijvezandeweg 6 valt in het gebied dat is aangeduid 

met “specifieke vorm van wonen – zomerwoning”. De zomerwoning is daarmee 

in het bestemmingsplan opgenomen.  

 

Op de gronden aan de Duinroosweg 34 staat een soort entree naar de woning. 

Deze entree valt in de bestemming ‘Tuin’. De bestemming ‘Tuin’ biedt de 

mogelijkheid voor de bouw van erkers. De entree op Duinroosweg 34 kan gelijk 

gesteld worden met een erker. Er is geen sprake van strijdigheid met de be-

stemmingsplanregels. De voorgevelrooilijn hoeft niet te worden aangepast. Er 

is bestemd in overeenstemming met de feitelijke situatie. De woningen vanaf 

Duinroosweg 32 liggen iets verder naar voren. Om die reden ligt de voorgevel-

rooilijn ook verder naar voren dan Duinroosweg 34. 
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Het bouwvlak voor de bebouwing aan de Duinroosweg 36 zal worden aange-

past. Het bouwvlak wordt om de bestaande bebouwing heen getrokken. De 

onderkelderde aanbouw zal worden opgenomen in het bouwvlak. Ook zal de 

maatvoering voor de onderkelderde aanbouw worden opgenomen door middel 

van een aanduiding.  De bouwhoogte van de onderkelderde aanbouw is 3 m.  

 

Op grond van het bestemmingsplan is het niet verboden om gasten van buiten-

af te ontvangen, indien er een aanduiding voor het toestaan van horeca-

activiteiten op de kaart is opgenomen. De aanduiding “horeca tot en met ho-

recacategorie 1” geeft als hoofddoel aan: het verstrekken van al dan niet ter 

plaatse bereide etenswaren, alsmede het verstrekken van (alcoholhoudende) 

dranken. Het accent ligt op de verkoop van al dan niet ter plaatse bereide 

etenswaren, al dan niet voor consumptie ter plaatse. Hieronder wordt in ieder 

geval verstaan een restaurant. Bij het toekennen van de aanduiding “horeca 

tot en met horecacategorie 2” ligt het accent op het verstrekken van drank in 

de sfeer van: bar, café, eetcafé, café-restaurant. Uit de feitelijke horecagere-

lateerde activiteiten, zoals die bijvoorbeeld kenbaar zijn gemaakt op de web-

site van de indiener van de zienswijze, blijkt dat er meer sprake is van horeca 

2-activiteiten, dan van horeca 1-actviteiten. Op de kaart zal de aanduiding 

“horeca tot en met horecacategorie 2” voor de gronden op het perceel Duin-

roosweg 36 worden opgenomen.  

 

De goothoogte van het hoofdgebouw is feitelijke hoger dan de goothoogte die 

door middel van een aanduiding op de kaart is opgenomen. In overeenstem-

ming met de feitelijke situatie wordt de goothoogte van het hoofdgebouw 

bijgesteld naar 6 m. De aanduiding op de kaart wordt hierop aangepast.  

 

De zienswijze heeft gevolgen voor het plan. De verbeelding van het bestem-

mingsplan zal worden aangepast.    

1 . 2 . 7   

Z i e n s w i j z e  7  

Opmer k i n g en   

De indiener geeft aan dat het nieuwe bestemmingsplan beperkingen geeft aan 

de uitbreidingsmogelijkheden van het woonhuis van de indiener op het perceel 

Op 't Landtweg 33. De indiener verzoekt dan ook de bouwhoogte te vergroten 

van 7,5 m naar 8,8 m en het bouwvlak te vergroten tot 3 meter vanaf de erf-

scheiding, één en ander conform het vigerende bestemmingsplan “Callantsoog 

1969”. 

 

R e a c t i e  

Het bestemmingsplan is een conserverend plan waarin geen aanzienlijke nieu-

we ontwikkelingen zijn meegenomen, maar waarin de bestaande situatie is 

vastgelegd. Gewijzigde planologische inzichten brengen met zich mee dat in 

de loop der tijd bouwmogelijkheden veranderen. Deze verandering is duidelij-

ker zichtbaar indien het vigerende bestemmingsplan meer gedateerd is. De 
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gronden zijn bestemd in overeenstemming met het Gemeentelijk Kruimelge-

vallenbeleid 2006. In de bestemmingsregels van de bestemming ‘Wonen’ zijn 

de bouwmogelijkheden binnen de woonfunctie opgenomen. Aan de zijgevels 

bij woningen mogen aan- en uitbouwen worden gebouwd tot maximaal 3 m 

voorbij de zijdelingse bouwgrens en tot maximaal 3 m achter de achterste 

bouwgrens. Deze bouwmogelijkheden liggen buiten het bouwvlak. Daarmee 

ontstaat de gewenste situatie zoals die door de indiener in de zienswijze wordt 

beschreven. In de bestemming ‘Wonen’ is tevens de mogelijkheid opgenomen 

voor het vergroten van de goot- en/of bouwhoogte met 1 m.  In de wijzigings-

bevoegdheid is een voorwaarde opgenomen. Aan deze voorwaarde moet zijn 

voldaan voordat de wijzigingsbevoegdheid kan worden toegepast. Ook moet bij 

het wijzigingsplan zijn voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Door de 

bouwmogelijkheden die de bestemmingsregels van de bestemming ‘Wonen’ 

bieden, is er, mede gezien in het licht van gewijzigde planologische inzichten, 

geen noodzaak om tegemoet te komen aan de zienswijze.  

De zienswijze heeft geen gevolgen voor het plan. 

1 . 2 . 8   

Z i e n s w i j z e  8  

Opmer k i n g en   

De indiener van de zienswijze geeft aan dat er, met betrekking tot een passa-

ge in de plantoelichting, onduidelijkheid kan ontstaan over de interpretatie 

van de passage. Het betreft een passage over de Hoge Flux Reactor Petten in 

paragraaf 4.4 van de plantoelichting. De indiener stelt voor de volgende passa-

ge op te nemen: “Het is dan ook niet aannemelijk dat er een verandering op-

treedt binnen het onderhavige plangebied, die van invloed is op de reactor te 

Petten”. 

 

R e a c t i e   

De gemeente kan zich vinden in de voorgestelde aanpassing van de passage in 

de plantoelichting, paragraaf 4.4.  

 

De zienswijze heeft gevolgen voor het plan. De plantoelichting van het be-

stemmingsplan zal worden aangepast.  

1 . 2 . 9   

Z i e n s w i j z e  9    

Opmer k i n g en  

De indiener van de zienswijze geeft puntsgewijs een aantal zaken aan. Een 

groot deel van de aangedragen zaken heeft betrekking op de in de bijlage bij 

de plantoelichting opgenomen Beeldkwaliteitscriteria Sandepark. 

a. Op pagina 2 van de bijlage staat dat de bebouwing op de openbare weg 

moet zijn georiënteerd. Dit is slechts juist voor een deel van de aanwe-

zige huisjes. De tekeningen  in de bijlage kloppen daarom niet. 
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b. Uit tekening 1 op pagina 5 blijkt dat er uitsluitend naar achteren kan 

worden uitgebouwd. Voor een groot aantal woningen is dit niet moge-

lijk, gezien de ligging op het perceel. Een uitbouw naar de zijkant zou 

ook mogelijk moeten zijn. 

c. Uit tekening 2 op pagina 5 blijkt dat een uitbouw van een woning alleen 

naar achteren kan plaatsvinden. Door de regel dat er minimaal 3 m uit 

de zijdelingse perceelgrens moet worden gebleven, zou een uitbouw bij 

de ene woning wel en bij de andere woning niet mogelijk zijn. Dit hangt 

samen met de situering van de woning op het perceel. 

d. Uit tekening 2 op pagina 5 blijkt dat een uitbouw met twee puntdaken 

aan beide zijden van de woning mogelijk is. Een uitbouw die plat is af-

gedekt, mag alleen aan de rechterkant. Dit is te beperkend, de moge-

lijkheid moet gaan gelden voor de linker- en de rechterkant. 

e. Uit tekening 2 op pagina 5 blijkt dat bij een uitbouw met een puntdak 

een onjuiste verbinding is aangegeven. Hierdoor ontstaat een onaccep-

tabele tussenruimte. Het verbindingsstuk zou een plat dak moeten heb-

ben. 

f. Bij woning type 2 op pagina 6 is een plat afgedekte uitbouw uitsluitend 

aan de linkerkant mogelijk. Dit is te beperkend, de mogelijkheid moet 

gaan gelden voor de linker- en de rechterkant.   

 

De indiener verzoekt een nadere toelichting waarom er voor het dorp Groote 

Keeten vier bestemmingsplannen gelden. 

 

De indiener vraagt zich af waarom de inspraakreactie niet is opgenomen in het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

De indiener refereert aan een ingediende zienswijze d.d. 6 juli 2007 tegen het 

Beeldkwaliteitsplan Groote Keeten. Een deel van de inspraakreactie is beant-

woord met het feit dat bepaalde afwegingen niet worden gemaakt in het kader 

van het Beeldkwaliteitsplan, maar in het kader van het bestemmingsplan. De 

indiener geeft aan dat dit echter niet is overgenomen in het voorliggende ont-

werpbestemmingsplan. 

 

Bovendien betreurt de indiener het feit dat de gemeente de wijze van overleg 

met indiener beperkt tot het toesturen van een stapel papier of het beschik-

baar stellen van een digitaal document.   

 

R e a c t i e   

ad a. De criteria zoals genoemd in de Beeldkwaliteitscriteria Sandepark heb-

ben betrekking op wijziging van de bebouwing en niet op de huidige, be-

staande situatie. Het genoemd criterium heeft tot doel dat 

veranderingen aan de gevel aan de straatzijde moet leiden tot een ster-

kere oriëntatie op de weg. 

ad b. De criteria zoals genoemd in de Beeldkwaliteitscriteria Sandepark ma-

ken dit ook mogelijk. De tweede tekening op pagina 5 en de tekening op 

pagina 6 geven een deel van deze mogelijkheden weer. De weergegeven 
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massastudies dienen daarbij als illustratie van passende mogelijkheden 

binnen de beeldkwaliteitscriteria en moeten, zoals in de toelichtende 

tekst is weergegeven, niet gezien worden als een volledig overzicht.  

ad c. Aan- en uitbouwen mogen zowel aan de linker- als rechterzijde toege-

past worden. De criteria zijn maatgevend en niet de geschetste voor-

beelden. Voor de afstand van 3 m is bij het opstellen van de beeldkwa-

liteitscriteria gekozen om te voorkomen dat het terrein te vol gebouwd 

kan worden. 

ad d. De criteria zoals genoemd in de Beeldkwaliteitscriteria Sandepark ma-

ken dit ook mogelijk. Zoals aangegeven onder ad b zijn de massastudies 

niet uitputtend en niet bedoeld als de enige mogelijkheden. 

ad e. Een uitbouw met een plat verbindingsstuk is inderdaad niet mogelijk 

binnen de criteria. Ruimtelijk gezien is het echter wel acceptabel dat 

het tussenlid deels een plat dak krijgt. Het platte dak dient dan wel in 

combinatie met een hellend dakvlak aan de voor- een achterzijde toe-

gepast te worden. De criteria worden hierop aangepast.   

ad f. De criteria zoals genoemd in de Beeldkwaliteitscriteria Sandepark ma-

ken dit ook mogelijk. Zoals aangegeven onder ad b zijn de massastudies 

niet uitputtend en niet bedoeld als de enige mogelijkheden. 

 

Voor het opstellen van een bestemmingsplan wordt een plangebied bepaald. 

Ook wordt uiteengezet wat het karakter van het bestemmingsplan is. Het voor-

liggende bestemmingsplan is een conserverend plan waarin geen aanzienlijke 

nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen, maar waarin de bestaande situatie is 

vastgelegd. Dit uitgangspunt brengt met zich mee dat per deel van het plange-

bied Groote Keeten is gekeken of er ergens grotere ontwikkelingen zijn te 

verwachten. Voor die gebieden waar grotere ontwikkelingen worden verwacht 

wordt een zelfstandig ruimtelijk plan (bestemmingsplan of projectbesluit) 

opgesteld. Het betreft onder meer de Boskerpolder en de camping Callasande. 

Het is mogelijk dat voor elk van de gebieden tevens eigen Beeldkwaliteitscrite-

ria worden gesteld. Deze Beeldkwaliteitscriteria worden als bijlage bij het 

ruimtelijke plan opgenomen. In de digitale omgeving is het echter niet meer 

zichtbaar dat er meerdere ruimtelijke plannen gelden, alles is op perceelsni-

veau ingevuld. Het fietspad waaraan wordt gerefereerd, ligt buiten het plan-

gebied. Het betreft hier een doorlopende fietsroute. Om deze redenen zal het 

fietspad in een ander bestemmingsplan worden opgenomen. De gemeente ziet 

dan ook geen enkel bezwaar om elk gebied op haar eigen merites te beoorde-

len.  

 

De inspraakreactie tegen het voorontwerpbestemmingsplan is ingediend in het 

kader van de mogelijkheid tot het bieden van inspraak. In de plantoelichting, 

paragraaf 7.2.3 is opgenomen waarom de inspraakreacties niet in het bestem-

mingsplan zijn terug te lezen. Om te kunnen voldoen aan de Wet bescherming 

persoonsgegevens zijn de inspraakreacties weergegeven in een aparte Reactie-

nota.  Deze reactienota is als bijlage 2 opgenomen bij de toelichting van het 

analoge (schriftelijke) exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan. Bovendien 

is de indiener van de zienswijze geen vaste overleg-partner als bedoeld in 
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artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. De reactie op het vooront-

werpbestemmingsplan is daarmee een inspraakreactie.  

 

Aan de zienswijze die door de indiener is ingediend tegen het Beeldkwaliteits-

plan (BKP) Groote Keeten kan in het kader van het voorliggende plan geen 

recht worden ontleend. Het toenmalig BKP was gericht op de bebouwing op 

recreatieve terreinen, waaronder het Sandepark. Op grond van gewijzigde 

planologische inzichten is een nieuwe afweging gemaakt, door het opstellen 

van specifieke Beeldkwaliteitscriteria voor het Sandepark. Voor deze aanpak is 

gekozen, om de eenheid op het terrein te waarborgen. Aan groen- en water-

structuren en paden heeft geen aanpassing plaatsgevonden. De toenmalige 

zienswijze is gericht op een BKP en heeft geen relatie meer met het voorlig-

gende bestemmingsplan, omdat er specifieke Beeldkwaliteitscriteria zijn opge-

steld. In het kader van de inspraak en het overleg heeft de indiener de 

mogelijkheid gehad om hierop te reageren. Van die mogelijkheden is gebruik 

gemaakt. 

 

De procedure voor het indienen van een inspraakreactie en een zienswijze zijn 

voorgeschreven. De behandeling van inspraakreacties en zienswijzen gebeurt 

schriftelijk, zodat het is vastgelegd. Ook is de mogelijkheid geboden om een 

inloopavond te bezoeken, ter verduidelijking van inzage in en uitleg over het 

voorontwerpbestemmingsplan. In sommige gevallen is extra overleg denkbaar. 

Dit overleg strekt dan tot een verduidelijking van de standpunten van de indie-

ner van de inspraakreactie. Dit is een keuze die door gemeente in het concrete 

geval wordt gemaakt, indien daartoe aanleiding bestaat. In het kader van het 

indienen van een zienswijze wordt iedere indiener uitgenodigd om, indien 

gewenst, zijn of haar spreekrecht uit te oefenen. 

 

De zienswijze heeft gevolgen voor het plan. De bijlage Beeldkwaliteitscriteria 

Sandepark bij de plantoelichting van het bestemmingsplan zal worden aange-

past. 

1 . 2 . 1 0   

Z i e n s w i j z e  1 0  

Opmer k i n g en  

De indiener van de zienswijze wil, gezien het gebruik van de gronden, dat de 

achterzijde van het perceel oude Rijksweg 109 – 110 wordt voorzien van een 

bedrijfsbestemming. 

 

De woning aan de Oude Rijksweg 126 is in gebruik als kantoor. Ook wordt de 

woning gebruikt als overnachtingsmogelijkheid voor personeel. De indiener ziet 

de woning graag bestemd als een combinatie tussen wonen en werken. 

 

De indiener zou, in verband met de eigendomssituatie en een verzoek tot be-

stemmingswijziging aan B&W d.d. 10 mei 2010, de woning aan de Oude Rijks-
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weg 122 graag bestemd zien voor bedrijfsdoeleinden en een combinatie tussen 

wonen en werken. 

 

Bij de diervoederfabriek, zoals die op de kaart is aangeduid, vindt ook opslag 

plaats. Dit zou in de naam van de aanduiding terug moeten komen. 

 

R e a c t i e   

Het voorliggende bestemmingsplan is een conserverend plan, de bestaande 

situatie is vastgelegd. Het feitelijke gebruik moet in overeenstemming zijn met 

een gebruik dat vergund is, met andere woorden het moet gaan om een legaal 

gebruik van de gronden. Het perceel aan de Oude Rijksweg 109 heeft reeds de 

bedrijfsbestemming. Het beleid van de gemeente is erop gericht geen (nieuwe) 

bedrijvigheid in woonlinten tot ontwikkeling te laten komen. Het woonlint in ’t 

Zand is gelegen langs de Oude Rijksweg. In dit woonlint komt een mix van 

wonen en kleinschalige bedrijvigheid voor. In overeenstemming met het karak-

ter van een conserverend bestemmingsplan is de bestaande, vergunde bedrij-

vigheid bestemd. De overige percelen zijn bestemd voor de woonfunctie. Een 

bestemmingsplan gaat niet over eigendom maar over het gebruik van de gron-

den. De eigendomssituatie is geen grond om een bestemming aan te passen. 

Met inachtneming van het beleid van de gemeente voor woonlinten, wordt in 

beginsel de bestemming op het achtererf van het perceel Oude Rijksweg 110 

niet aangepast. In het milieudossier voor het Molenpad 10 blijkt echter dat het 

perceel nummer 1373 bij de inrichting hoort van het Molenpad 10. Om deze 

reden wordt het perceel nummer 1373 bestemd voor ‘Bedrijf’. 

 

Het perceel aan de Oude Rijksweg 122 is in gebruik ten behoeve van de woon-

functie. Dit geldt ook voor de aanwezige woning. De feitelijke situatie is dat 

het perceel voor wonen wordt gebruikt en om die reden heeft het perceel een 

woonbestemming. 

 

De gronden en bouwwerken op het perceel aan de Oude Rijksweg 126 zijn 

bestemd voor ‘Bedrijf’. De woning op het perceel van de Oude Rijksweg 126 

mag worden gebruikt ten behoeve van de kantoorfunctie, omdat dit een ge-

bruik is dat in overeenstemming met de bestemming is. Op grond van de be-

stemming mag er op de gronden 1 bedrijfswoning aanwezig zijn. Onder een 

bedrijfswoning wordt verstaan: “een woning in of bij een gebouw of op een 

terrein, die kennelijk slechts is bestemd voor (het huishouden van) een per-

soon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het 

terrein, noodzakelijk moet worden geacht”. De bedrijfswoning mag worden 

gebruikt voor wonen, met inachtneming van de bestemming.  

 

De diervoedersfabriek aan het Molenpad 10 heeft een specifieke aanduiding 

“specifieke vorm van bedrijf – diervoedersfabriek”. Onder strijdig gebruik 

wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, 

waaronder in ieder geval wordt begrepen opslag-, stort,- of bergplaats van al 

dan niet afgedankte goederen en materialen. Opslag van materialen ten be-

hoeve van de diervoedersfabriek wordt niet gezien als strijdig met de bestem-
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mingsomschrijving “specifieke vorm van bedrijf – diervoedersfabriek”. Opslag 

van voer is passend binnen de bedrijfsvoering. In de verleende milieuvergun-

ning staat aangegeven waar opslag ten behoeve van het diervoedersbedrijf 

plaatsvindt. Alleen opslag anders dan ten behoeve van de diervoedersfabriek 

wordt gezien als strijdig met het bestemmingsplan. De kaart behoeft op dit 

punt daarom geen aanpassing. 

 

De zienswijze heeft gevolgen voor het plan. De verbeelding van het bestem-

mingsplan zal worden aangepast. 

1 . 2 . 1 1   

Z i e n s w i j z e  1 1   

Opmer k i n g en  

Vanuit de provinciale belangen geeft de provincie Noord-Holland aan dat het 

plan geen aanleiding geeft tot het naar voren brengen van zienswijzen. 

 

R e a c t i e   

De gemeente neemt de opmerking voor kennisgeving aan.  

 

De zienswijze heeft geen gevolgen voor het plan. 

1 . 2 . 1 2   

Z i e n s w i j z e  1 2  

Opmer k i n g en   

De Kamer van Koophandel geeft aan dat vanuit de belangen van het lokale en 

regionale bedrijfsleven er geen aanleiding is om een zienswijze tegen het be-

stemmingsplan in te dienen. 

 

R e a c t i e  

De gemeente neemt de opmerking voor kennisgeving aan. 

 

De zienswijze heeft geen gevolgen voor het plan. 

1 . 2 . 1 3   

Z i e n s w i j z e  1 3  

Opmer k i n g en   

De Veiligheidsregio geeft per brief aan dat het aspect externe veiligheid vol-

doende is uitgewerkt in de plantoelichting. 

 

R e a c t i e  

De gemeente neemt de opmerking voor kennisgeving aan.  

 

De zienswijze heeft geen gevolgen voor het plan. 
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1 . 2 . 1 4   

Z i e n s w i j z e  1 4  

Opmer k i n g en   

Voor de steeg, grenzend aan het Dorpsplein 22 te Callantsoog, is een onjuiste 

bestemming opgenomen. De steeg is bestemd voor ‘Verkeer – Verblijf’. In een 

kettingbeding dat is gesloten tussen de eigenaar van de gronden en de ge-

meente is voor de gronden aangegeven hoe ze mogen worden bestemd. Het 

kettingbeding geeft een bestemming weer die in grote lijnen overeenkomt met 

de huidige bestemming ‘Gemengd’. De indiener verzoekt voor de steeg alsnog 

de bestemming ‘Gemengd’ op te nemen. 

 

R e a c t i e  

Het door de indiener naar voren gebrachte kettingbeding maakt onderdeel uit 

van een overeenkomst tussen de vorige eigenaar van de gronden ter plaatse 

van het Dorpsplein 22 te Callantsoog en de gemeente Zijpe. Het kettingbeding 

is opgenomen in de akte van levering van het onroerende goed, d.d. 04-09-

1991. Het kettingbeding is opgesteld ten behoeve van de gemeente. De ge-

meente kan een beroep doen op het kettingbeding, de eigenaar niet. De eige-

naar kan geen rechten ontlenen aan dit kettingbeding. Bovendien is het zo dat 

de bestemming zoals genoemd in het kettingbeding reeds bij een planherzie-

ning in 1996 is gewijzigd.  

 

Op grond van voortschrijdend inzicht heeft de gemeente besloten de uitgangs-

punten van het kettingbeding te verlaten. De ruimte tussen Dorpsplein 18 en 

22 en de ruimte naast Dorpsplein 22 wordt gebruikt als steeg, die openbaar 

toegankelijk is. De steeg is een openbare weg omdat deze gedurende 10 jaar 

of langer voor iedereen toegankelijk is en ook als zodanig wordt gebruikt. Het 

gebruik is hiermee openbaar geworden. De gemeente vindt het van groot be-

lang dat deze openbare toegankelijkheid in het bestemmingsplan wordt ge-

waarborgd. Om deze reden wordt de bestemming ‘Verkeer – Verblijf’ zoals die 

nu aan de gronden is toegekend gehandhaafd. 

 

De zienswijze heeft geen gevolgen voor het plan, anders dat de ambtshalve 

aanpassing voor de parkeerplaatsen achter het Dorpsplein 22. Deze parkeer-

plaatsen worden bestemd voor ‘Verkeer – Verblijf’. 

1 . 2 . 1 5   

Z i e n s w i j z e  1 5  

Opmer k i n g en   

De inhoud van de zienswijze richt zich op het tegemoetkomen (legaliseren) van 

de inpassing van het tractoronderkomen van de botenvisvereniging. Voor het 

tegemoet komen aan de inpassing draagt de indiener een aantal argumenten 

aan. Deze argumenten zijn samengevat weergegeven. 
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Het tractoronderkomen is in het verleden geregeld op grond van een artikel 17 

Wet op de Ruimtelijke Ordening procedure (tijdelijke vrijstelling). Voorts is er 

voor het tractoronderkomen geen verdere (bouw)vergunning verleend. Wel is 

er een verzoek voor een bouwvergunning ingediend. De indiener stelt zich op 

het standpunt dat de gemeente hierop niet heeft gereageerd. De gemeente 

heeft zich, aldus de indiener, op het standpunt gesteld dat in verband met een 

mogelijke dijkverzwaring het afgeven van een bouwvergunning ongewenst is. 

De indiener draagt aan dat het punt van dijkverzwaring zich inmiddels begint 

uit te kristalliseren. De dijkverzwaring zou door middel van zandsuppleties 

zeewaarts plaatsvinden. De dijkverzwaring kan niet langer een argument zijn 

om geen bouwvergunning af te geven en het tractoronderkomen niet in het 

bestemmingsplan op te nemen. Kortom, het tractoronderkomen moet worden 

gelegaliseerd. 

 

De indiener geeft voorts aan dat de bestemming ‘Natuur – Duin’ op een vol-

strekt onlogische manier is opgenomen in het bestemmingsplan (op de kaart). 

Het hekwerk, dat het begin van de duinen in fysieke zin weergeeft, moet als 

bestemmingsgrens gaan gelden. Op deze wijze geldt er een andere bestem-

ming (‘Maatschappelijk’ of ‘Recreatie’) voor de gronden en kan er wellicht wel 

worden gebouwd binnen de bestemming.  Het argument dat de bestemming 

geen bebouwing toelaat is dan geen argument meer, aldus de indiener. 

 

Tevens geeft de indiener te kennen dat er voor de loods van de KNRM wel een 

bouwvergunning is verleend en dat de loods ook in het bestemmingsplan is 

opgenomen. De indiener ziet niet in waarom het verzoek van de botenvisvere-

niging afwijkt van het verzoek van de KNRM. 

 

R e a c t i e  

In overeenstemming met hetgeen de indiener van de zienswijze aangeeft, is er 

over het tractoronderkomen al veel overleg geweest tussen de botenvisvereni-

ging en de gemeente. De gemeente heeft zich altijd op het standpunt gesteld 

dat geen medewerking wordt verleend aan een permanente situatie voor het 

tractoronderkomen. Hiervoor draagt de gemeente aan dat de ontwikkeling 

mogelijke dijkverzwaring is de weg staat. De indiener geeft aan dat dit inmid-

dels geen argument meer is omdat de dijkverzwaring zich begint uit te kristal-

liseren. Deze opvatting is niet geheel juist. De Hondbossche Zeewering en 

Pettemer Zeewering (HPZ) zijn aangewezen als één van de prioritaire Zwakke 

schakels in de Nederlands kustverdediging. Daarbij zijn de volgende doelstel-

lingen aan de orde: 

- Duurzame versterking van de zeewering ten behoeve van de veiligheid; 

- Versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 

 

Er is nog geen definitief besluit genomen betreffende een voorkeursvariant. Na  

deze keuze zal de voorkeursvariant worden uitgewerkt in een versterkingsplan 

(veiligheid) en uitwerking worden gegeven aan de ruimtelijke bouwstenen 

(ruimtelijke kwaliteit). Tot die tijd is het onduidelijk welk ruimtebeslag deze 

plannen vragen. Het gebied achter de dijk incl. de gronden waarop het tijde-
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lijke tractoronderkomen van de botenvisvereniging staat, valt binnen het plan-

gebied van de Zwakke Schakel HPZ. Omdat er niet voldoende duidelijkheid is 

over de inrichting van de gronden ten behoeve van de dijkverzwaring, wordt 

door de gemeente niet meegewerkt aan het inbestemmen van het tractoron-

derkomen op die plaats. 
 

De bestemming ‘Natuur – Duin’ is gegeven aan de gronden die behoren tot de 

duinen. De gronden waarop de indiener doelt betreffen een uitloop van een 

feitelijke duin, ongeacht de plaatsing van een hekwerk. De gronden zijn op 

een juiste en passende wijze, in overeenstemming met de bestaande situatie, 

bestemd. 

 

Met betrekking tot de loods van de KNRM kan worden gesteld dat er geen spra-

ke is van een gelijksoortige situatie. De werkzaamheden van de KNRM hebben 

een nauw verband met de zee. De KNRM verricht haar werkzaamheden in een 

breed maatschappelijk verband, er is sprake van een maatschappelijke voor-

ziening. Een vlotte bereikbaarheid van de zee is daarbij een eerste vereiste. 

Gezien het maatschappelijk belang van de KNRM en de noodzaak tot een lig-

ging nabij de zee, heeft de gemeente haar medewerking verleend aan het 

verstrekken van een bouwvergunning. Het tractoronderkomen van de botenvis-

vereniging is gericht op recreatieve doeleinden. Gezien de ligging van het EHS- 

gebied in de directe omgeving van het tractoronderkomen is deze functie niet 

gewenst. Er is dan ook geen sprake van een vergelijkbare situatie met de 

KNRM-loods. 

 

In afstemming met het Hoogheemraadschap zijn bijzondere voorwaarden ge-

steld bij de bouw van de KNRM-loods. Bij toekomstige versterkingsmaatregelen 

van de Pettemer Zeewering moet de loods door en op kosten van de KNRM 

worden verplaatst. Deze voorwaarde is vastgelegd en draagt bij aan de waar-

borg dat mogelijke dijkverzwaring kan plaatsvinden. 

 

De zienswijze heeft geen gevolgen voor het plan. 

1 . 2 . 1 6   

Z i e n s w i j z e  1 6  

Opmer k i n g en   

De zienswijze heeft betrekking op het perceel aan de Kanaalkade 23 te ’t 

Zand. Aan de zuidwest zijde van het perceel is ten onrechte geen bouwvlak 

opgenomen en ook geen bebouwingspercentage aangegeven. De indiener ziet 

graag dat er op het zuidwestelijke deel van het perceel een bouwvlak wordt 

opgenomen met een bebouwingspercentage van 50% en een uitbreidingsmoge-

lijkheid naar een bebouwingspercentage van 80%. Ook geeft de indiener aan 

dat er plannen voor ontwikkeling van het perceel bekend zijn bij de gemeente.  
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R e a c t i e  

Het voorliggende bestemmingsplan is een conserverend plan waarin geen aan-

zienlijke nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen, maar waarin de bestaande 

situatie is vastgelegd. De zuidwest zijde van het perceel aan de Kanaalkade 23 

te ’t Zand is onbebouwd. Om deze reden is geen bouwvlak met een bebou-

wingspercentage voor dat deel van de bestemming opgenomen. 

 

Er is een schetsplan ingediend voor het bouwen van woningen op het perceel 

tussen Kanaalkade 21 en 24. In 2008 is hierover geadviseerd en door het colle-

ge van Burgemeester en Wethouders besloten: “Geadviseerd wordt de mogelij-

ke oplossingsrichting van HzA te bespreken met de indiener, met de bijkom-

stigheid dat aan de indiener kenbaar wordt gemaakt dat een gedeelte van zijn 

terrein als openbaar gebied moet worden ingericht en overgedragen.” Dit staat 

vermeld in het advies met als datum 26 maart 2008. Per brief van 4 april 2008 

is het advies aan de indiener medegedeeld. 

 

In het vigerende bestemmingsplan “’t Zand 1968” zijn de gronden aan de zuid-

westzijde van het perceel aan de Kanaalkade 23 te ’t Zand bestemd voor 

‘Handel en Nijverheid II’. Dit is overgenomen in het voorliggende plan. Omdat 

de bestemming ‘Handel en Nijverheid II’ niet passend is binnen de RO-

standaarden (SVBP2008), is het perceel nu bestemd als ‘Bedrijf’. Het bouwvlak 

ligt slechts op een deel van het perceel, namelijk op het deel wat feitelijk is 

bebouwd. Binnen het bouwvlak geldt een bebouwingspercentage van 100%. De 

zuidwest zijde van het perceel is wel bestemd voor ‘Bedrijf’, maar door het 

ontbreken van een bouwvlak kunnen de gronden feitelijk niet worden gebruikt. 

Om het feitelijk gebruik van het gehele perceel mogelijk te maken, wordt een 

bouwvlak voor het gehele perceel opgenomen. Binnen het bouwvlak gaat een 

maximale goothoogte van 4 m en een maximale bouwhoogte van 8 m gelden. 

Het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 

50%. 

 

In de bestemming ‘Bedrijf’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het 

mogelijk maakt de bestemming te wijzigen in de bestemmingen ‘Wonen’ en 

‘Tuin’. Bij de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid moet een wijzigingsplan 

worden opgesteld, waarin de uitvoerbaarheid (haalbaarheid) van het plan is 

aangetoond. De mogelijkheid tot wijziging is een bevoegdheid van het college 

van Burgemeester en Wethouders. Dit houdt in dat er een afweging wordt ge-

maakt wanneer er wel of geen medewerking wordt verleend in een geval waar-

in wordt verzocht om een toepassing van de wijzigingsbevoegdheid. 

 

De zienswijze heeft gevolgen voor het plan. De verbeelding van het bestem-

mingsplan zal worden aangepast. 
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1 . 2 . 1 7   

Z i e n s w i j z e  1 7  

Opmer k i n g en  

De zienswijze heeft betrekking op de Zeeweg 21 te Callantsoog. De indiener 

van de zienswijze is het niet eens met de omvang van het bouwvlak.  Ten op-

zichte van het voorontwerpbestemmingsplan is het bouwvlak aangepast in 

relatie tot een ingediende bouwvergunning d.d. 17 maart 2010. De situering 

van het bouwvlak wijkt af van de situering van alle andere bouwvlakken aan de 

Zeeweg. Het bouwvlak aan de Zeeweg 21 te Callantsoog is niet gesitueerd op  

3 m vanaf de perceelsgrens. Dit is onwenselijk, want het past niet straatbeeld 

van de Zeeweg. 

 

Bovendien tast de aangepaste situering van het bouwvlak de waarde van het 

onroerend goed aan de Zeeweg 23 te Callantsoog aan. 

 

R e a c t i e  

Het onderhavige bestemmingsplan is een conserverend bestemmingsplan. Uit-

gangspunt is dat ontwikkelingen in de toekomst niet worden meegenomen in 

dit bestemmingsplan. De ontwikkeling aan de Zeeweg 21 te Callantsoog betreft 

echter een ontwikkeling die voldoende concreet is. De gemeente heeft in een 

eerder stadium aangegeven medewerking te willen verlenen aan de bouwaan-

vraag. Vanuit deze achtergrond is het bouwvlak voor de gronden aan de Zee-

weg 21 te Callantsoog vergroot. 

 

De Zeeweg kent een verspringende voorgevellijn van de bestaande woningen. 

Bovendien is de verschijningsvorm van de woningen aan de Zeeweg veelzijdig. 

Elke afzonderlijke woning is op een eigen wijze op het perceel gesitueerd. 

 

Gelet op de bouwaanvraag is, conform het Kruimelgevallenbeleid 2006, een 

bouwvlak opgenomen.  

  

Indien de indiener van mening is dat door een veranderend ruimtelijk regime 

schade wordt geleden, kan een beroep worden gedaan op de mogelijkheden 

die artikel 6.1 die de Wet ruimtelijke ordening biedt. Dit artikel stelt belang-

hebbenden in de gelegenheid om bij het college van Burgemeester en Wethou-

ders een verzoek om tegemoetkoming in schade in te dienen, wanneer men 

meent schade (zoals waardevermindering van een woning) te lijden als gevolg 

van onder andere de vaststelling van een bestemmingsplan. 

 

De zienswijze heeft gevolgen voor het plan. De verbeelding van het bestem-

mingsplan zal worden aangepast.  
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1 . 2 . 1 8   

Z i e n s w i j z e  1 8  

Opmer k i n g en  

De indieners zijn van mening dat de bestaande woning aan de Zeeweg 23 te 

Callantsoog ten onrechte niet als geheel is opgenomen in het bouwvlak. De 

indieners zien de delen van het hoofdgebouw die buiten het bouwvlak liggen 

graag in het bouwvlak opgenomen. Deze aanpassing van het bestemmingsplan 

is reeds mondeling toegezegd door een ambtenaar van de gemeente.  

 

R e a c t i e   

Het voorliggende bestemmingsplan is een conserverend plan, de bestaande 

situatie is vastgelegd. Met toepassing van het gemeentelijk Kruimelgevallenbe-

leid 2006 is een bouwvlak bepaald voor de Zeeweg 23 te Callantsoog. Uitgangs-

punt is dat het hoofdgebouw een bouwvlak krijgt en aan- en uitbouwen daar in 

principe buiten vallen. 

 

De bestemmingsregels van de bestemming ‘Wonen’ maken het mogelijk aan- 

en uitbouwen aan de zijgevel te bouwen tot maximaal drie meter voorbij de 

zijdelingse bouwgrens. Dit kan in een feitelijk geval betekenen dat er op de 

zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd. 

 

In het geval van de Zeeweg 23 te Callantsoog was de bestaande bebouwing niet 

geheel in het bouwvlak opgenomen. Op grond van het bestemmingsplan mag 

een hoofdgebouw worden gebouwd tot op 3 m van de zijdelingse perceels-

grens. Voor het overige is er sprake van een aan- en uitbouwen aan de zijkant 

van een hoofdgebouw. Het betreft hier een keuken die is aan te merken als 

een aanbouw. Er is sprake van aan het hoofdgebouw ondergeschikte bebou-

wing. Echter is de aanbouw breder dan drie meter, namelijk 3 meter 80. Als 

het bouwvlak voor de Zeeweg 23 conform kruimelgevallenbeleid wordt gesitu-

eerd op 3 m uit de zijdelingse perceelgrens, zou de hoofdgebouwgrens dwars 

door de aanbouw heen komen te liggen. Dit is een vreemde situatie. Het 

bouwvlak wordt daarom aangepast en om de woning en de aanbouw heen ge-

legd. Er is hier sprake van maatwerk in verband met een bestaande situatie.  

 

De gemeente is een openbaar orgaan, dat mede ten dienste staat ten behoeve 

van burgers. Uit dit oogpunt is aan de indiener een luisterend oor geboden. Om 

te komen tot een juiste gang van zaken heeft de ambtenaar van de gemeente 

aangegeven wat de procedure is met betrekking tot het ontwerpbestemmings-

plan. De indiener is erop gewezen dat het indienen van een zienswijze kan 

leiden tot een aanpassing van het plan. Toezeggingen in het concrete geval 

zijn geenszins gedaan. De beoordeling van de zienswijze vindt in het kader van 

het vaststellingsbesluit plaats. 

 

De zienswijze heeft gevolgen voor het plan. De verbeelding van het bestem-

mingsplan zal worden aangepast. 
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1 . 2 . 1 9   

Z i e n s w i j z e  1 9  

De zienswijze is ingediend door John Dekker, advies en ondersteuning. De 

zienswijze is ingediend namens Peter Tuin Holding b.v. 

 

De zienswijze is verzonden op 17 mei 2010. Bij de gemeente is de zienswijze 

binnengekomen op 17 mei 2010. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 1 april 2010 tot en met 13 mei 2010 

zes weken ter inzage gelegen. Binnen die periode is het mogelijk geweest 

zienswijzen in te dienen. Een zienswijze moet voor het einde van de termijn 

bij de gemeente ontvangen zijn. Indien de zienswijze tijdig ter post is be-

zorgd, moet de zienswijze niet later dan een week na afloop van de termijn 

zijn ontvangen. Dit staat vermeld in artikel 6:9 Awb. Bij de voorliggende 

zienswijze is het niet aannemelijk dat er tijdig ter post is bezorgd, omdat de 

datum van de zienswijze en het moment van verzending 17 mei 2010 betreft. 

Dit staat in de zienswijze aangegeven. 

 

Omdat de zienswijze niet tijdig is ingediend, is de zienswijze niet-ontvan-

kelijk. Er wordt afgezien van verdere behandeling van de zienswijze. 

 

De zienswijze heeft geen gevolgen voor het plan. 

1 . 2 . 2 0   

Z i e n s w i j z e  2 0  

Opmer k i n g en  

De indieners van de zienswijze hebben problemen met de wijze van bestem-

ming van het bijgebouw aan de Verbindingsweg 3 te ’t Zand. In het bestem-

mingsplan “’t Zand 1968” hadden de gronden de bestemming ‘Bebouwing met 

Eengezinshuizen Eb (kleinbedrijf toegestaan)’. De indieners zijn gestart met 

een webwinkel. In de toekomst moet dat worden uitgebouwd met een stukje 

verkoop en onderhoud. Dit wordt door de nu toegekende bestemming belem-

merd. De indieners zien graag dat de gronden aan de Verbindingsweg 3 te ‘t 

Zand zo worden bestemd dat hun plannen doorgang kunnen vinden. Op die 

wijze verdwijnt een beginnend ondernemer niet uit het dorp. Bovendien doet 

een bestemming die meer gericht is op de bedrijfsfunctie recht aan de op be-

drijfsmatige activiteiten gerichte historie van het bijgebouw (meubelstoffeer-

derij) aan de Verbindingsweg 3 te ’t Zand. 

 

R e a c t i e  

Het onderhavige bestemmingsplan is een conserverend bestemmingsplan. Uit-

gangspunt is dat ontwikkelingen in de toekomst niet worden meegenomen in 

dit bestemmingsplan. Dat de gronden in de toekomst mogelijk zullen worden 

gebruikt voor verkoop en onderhoud wordt in het voorliggende bestemmings-

plan niet meegenomen. Er is immers bestemd voor de bestaande activiteiten 
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die op het perceel plaatsvinden. Met betrekking tot de meubelstoffeerderij is 

per brief van 2 januari 2002 aangegeven dat het passend is binnen de bestem-

ming, maar dat er geen detailhandel mag plaatsvinden. 

 

Het perceel aan de Verbindingsweg 3 te ’t Zand is op grond van het ontwerp-

bestemmingsplan bestemd voor ‘Wonen’. Binnen de bestemming ‘Wonen’ is 

het mogelijk een ruimte voor beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis te ge-

bruiken. Aan de beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis zijn voorwaarden 

verbonden. De beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis mag niet worden ge-

bruikt ten behoeve van de detailhandel. Via een webwinkel vindt verkoop van 

goederen via internet plaats. De verkoop van goederen via internet is ruimte-

lijk niet relevant, zolang er geen opslag van goederen plaatsvindt waarbij geen 

sprake meer is van ondergeschiktheid aan de woonfunctie. Wanneer de ver-

koop van goederen via internet gecombineerd wordt met een afhaalfunctie en 

het ter plaatse tonen en afrekenen van goederen, is er wel sprake van detail-

handel. Op dat moment ontstaat er strijdig gebruik met de bestemmingsregels. 

De verkoop van goederen via internet die plaatsvindt op de Verbindings-weg 3 

te ’t Zand is gezien de omvang op dit moment ondergeschikt aan de woonfunc-

tie. Toezending van de goederen geschiedt per post. Er is sprake van beroeps- 

of bedrijfsuitoefening aan huis, maar geen sprake van detailhandel. 

 

De zienswijze heeft geen gevolgen voor het plan. 



 

 

B i j l a g e n  



 

 

B i j l a g e  1 :  

M e m o  V R O M - i n s p e c t i e  
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Rijnstraat 8 
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2500 GX  Den Haag 

Interne postcode 360 

www.vrom.nl 

Contactpersoon 

Ir. A.J. Duindam 
 

 

 

 
 

Datum 

september 2009 

 

 

Welke stukken moeten er eigenlijk worden gepubliceerd bij publicatie van 

bestemmingsplannen op internet? Hoe moet er worden omgegaan met 

persoonsgegevens? En met achterliggende onderzoeken en rapporten? 

 

Onderdelen van een bestemmingsplan 

Bestemmingsplannen die vanaf 1 januari 2010 in procedure worden gebracht 

moeten op elektronische wijze worden vastgelegd en in die vorm vastgesteld. Het 

ontwerp bestemmingsplan en vastgestelde bestemmingsplan worden elektronisch 

beschikbaar gesteld conform wettelijke vereisten in Wro en Bro. Deze vereisten 

zijn technisch uitgewerkt in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 

(Rsro), die verwijst naar de onderliggende RO Standaarden 2008. Bij de 

elektronische beschikbaarstelling van het bestemmingsplan worden derhalve de 

volgende onderdelen elektronisch beschikbaar gesteld: 

 

Onderdeel Status Grondslag 

IMRO (“plankaart”) verplicht Bro 1.2.1, eerste lid 

Regels verplicht Bro 1.2.1, eerste lid 

Toelichting verplicht Bro 1.2.1, tweede lid 

Vaststellingsbesluit verplicht (*) Wro 3.8, derde lid 

Geleideformulier verplicht Bro 1.2.6, tweede lid � Rsro 

Bro 1.2.6, derde lid � Rsro 

Bijlagen bij de regels optioneel Bro 1.2.6, eerste lid � Rsro 

Bijlagen bij de toelichting optioneel Bro 1.2.6, eerste lid � Rsro 

Illustratie optioneel Bro 1.2.6, eerste lid � Rsro 

Plantekst optioneel Bro 1.2.6, derde lid � Rsro 

(*) alleen bij vastgestelde en onherroepelijke plannen 

 

Wet bescherming persoonsgegevens 

Uiteraard is de Wbp onverminderd van kracht bij de elektronische 

beschikbaarstelling van bestemmingsplannen op internet. Het Bro verplicht 

nergens expliciet tot het elektronisch beschikbaar stellen van persoonsgegevens. 

Dit betekent dat die gegevens ook niet elektronisch beschikbaar gesteld mogen 

worden, omdat er geen grondslag voor is in artikel 8 Wbp. Dit betekent dat 

zienswijzen niet elektronisch beschikbaar gesteld mogen worden indien deze NAW 

gegevens bevatten of andere persoonsgegevens die vallen onder de Wbp. Echter, 

als de persoonsgegevens een onlosmakelijk onderdeel vormen van het plan, zoals 

het opnemen van een huisadres in de planregels, is deze basis er wel. 
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Directoraat-Generaal 

Ruimte 

Directie Nationale 
Ruimtelijke Ordening 

Recht, Instrumenten en 
Strategie 
 

Datum 

september 2009 

 

 

Awb 

Blijkens de parlementaire geschiedenis van de Awb geldt op grond van art 3:14 

Awb wel de plicht om ingediende zienswijzen, na binnenkomst, ter inzage te 

leggen gedurende de nog lopende termijn van ter inzagelegging. Ook 

achterliggende rapporten en onderzoeken moeten ter inzage worden gelegd. Voor 

wat betreft de ter inzage legging wordt dus een ruime opvatting gehanteerd.  

 

Het elektronisch beschikbaar stellen van stukken met persoonsgegevens is in 

strijd met de Wbp, omdat binnen het domein van de Wro niet is vereist dat 

dergelijke gegevens actief openbaar worden gemaakt. Het bestemmingsplan 

wordt zonder persoonsgegevens elektronisch beschikbaar gesteld. Dat geldt ook 

voor het vaststellingbesluit dat ingevolge artikel 3.8 van de Wro elektronisch 

beschikbaar moet worden gesteld.  

  

De vraag is wat in artikel 3.8 eerste en derde lid verstaan moet worden onder 

"bijbehorende stukken" die elektronisch beschikbaar gesteld moeten worden: 

blijkens de MvT op de Invoeringswet Wro (Kamerstukken II, 2006/07, 30 937, nr 

3, blz 46) wordt hier voor wat betreft het ter inzage leggen van het ontwerp-

besluit (art 3.8, lid 1, Wro) onder verstaan: “het bestemmingsplan en de 

plantoelichting”. Dat wil dus zeggen dat hier niet de achterliggende onderzoeken 

en rapporten onder hoeven worden te verstaan en evenmin de ingekomen 

zienswijzen. Deze interpretatie wordt ook gegeven aan de plicht om het besluit 

met bijbehorende stukken elektronisch beschikbaar te stellen (art 3.8, lid 3). In 

beide gevallen wordt onder "bijbehorende stukken" dus alleen verstaan: het 

bestemmingsplan met de onderdelen zoals hier boven wordt aangegeven.  

 

Als er achterliggende onderzoeken, rapporten en andere relaterende stukken 

beschikbaar zijn die geen persoonsgegevens bevatten, of waarvan de 

persoonsgegevens geanonimiseerd zijn, hoeven deze dus niet te worden 

gepubliceerd. Maar het kan wel, bijvoorbeeld als bijlagen bij de toelichting. Dit 

kan meerwaarde bieden bij het raadplegen en beoordelen van het plan via 

internet. maar dat hoeft dus niet. Wro en Bro zelf zien uitsluitend toe op de 

elektronische publicatie van het bestemmingsplan met bijbehorende toelichting. 

 

Advies 

In de huidige RO praktijk worden in de toelichting en/of het vaststellingsbesluit 

soms persoonsgegevens opgenomen. VROM adviseert om deze werkwijze aan te 

passen aan de vereisten van de Wbp. Het is mogelijk om dit soort gegevens vast 

te leggen in een separate zienswijzennota die niet op elektronische wijze 

beschikbaar wordt gesteld en waar toelichting en vaststellingsbesluit naar kunnen 

verwijzen. In de toelichting en het vaststellingsbesluit zelf kan de zakelijke inhoud 

van de zienswijzen worden vermeld. Als het niet mogelijk blijkt om het 

vaststellingsbesluit te vrijwaren van persoonsgegevens, dienen deze gegevens 

geanonimiseerd te worden voorafgaand aan de publicatie op internet. 

 

Verder adviseert VROM om achterliggende onderzoeken, rapporten en andere 

relaterende stukken op vrijwillige basis elektronisch beschikbaar te maken bij het 

elektronisch beschikbaar stellen van het bestemmingsplan, indien deze stukken 

beschikbaar zijn en geanonimiseerd. Dit is geen verplichting vanuit Awb of Wro, 

maar biedt wel meerwaarde bij het raadplegen van het plan via internet. 
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AFDELING 
BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak in het geding tussen: 

1. de vereniging Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede en omstreken, gevestigd te 
Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer, 
2. de vereniging Vereniging Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, gevestigd te Haarlemmermeer, 
3. [appellante sub 3], gevestigd te [plaats], 
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Liberty Real Estate B.V., gevestigd te Amsterdam, 
5. het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
6. het dagelijks bestuur van de stadsregio Amsterdam, 
7. de raad van de gemeente Haarlemmermeer, 

en 

de raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
verweerder. 

1. Procesverloop 

Bij besluit van 16 december 2008 heeft de raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (hierna: 
de raad) het bestemmingsplan "Halfweg West 2008" vastgesteld. 

Tegen dit besluit hebben de vereniging Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede en 
omstreken (hierna: de Ondernemingsvereniging) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 27 februari 
2009, de vereniging Vereniging Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg (hierna: de Dorpsraad) bij brief, bij de Raad 
van State ingekomen op 2 maart 2009, [appellante sub 3] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 
maart 2009, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Liberty Real Estate B.V. (hierna: Liberty 
Real Estate) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 3 maart 2009, het college van burgemeester en 
wethouders van Amsterdam (hierna: de gemeente Amsterdam) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 3 
maart 2009, het dagelijks bestuur van de stadsregio Amsterdam (hierna: de stadsregio Amsterdam) bij brief, 
bij de Raad van State ingekomen op 4 maart 2009, en de raad van de gemeente Haarlemmermeer (hierna: de 
gemeente Haarlemmermeer) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 4 maart 2009, beroep ingesteld. De 
gemeente Haarlemmermeer heeft zijn beroep aangevuld bij brief van 30 maart 2009. 

De raad heeft een verweerschrift ingediend. 

De raad, [appellante sub 3] en [belanghebbende] hebben nadere stukken ingediend. Deze zijn aan de andere 
partijen toegezonden. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 20 oktober 2009, waar de Dorpsraad, vertegenwoordigd door 
[voorzitter] en [bestuurslid], [appellante sub 3], vertegenwoordigd door mr. O.H. Minjon, advocaat te Opmeer, 
vergezeld door J. Verburg en H. van Alem, Liberty Real Estate, vertegenwoordigd door K.T. Bakker, de 
gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door mr. W. Sietinga en J.M. van der Zwan, ambtenaren in dienst van 
de gemeente, de stadsregio Amsterdam, vertegenwoordigd door mr. L. van Heezik, ambtenaar in dienst van de 
stadsregio, de gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door mr. M.A. Klaver, ambtenaar in dienst van 
de gemeente, de raad, vertegenwoordigd door mr. E.A. Minderhoud, advocaat te Amsterdam, vergezeld door 
H.B. Bruijn en M.E. Driessen, burgemeester respectievelijk ambtenaar in dienst van de gemeente, en 



[belanghebbende], vertegenwoordigd door [gemachtigden], zijn verschenen. 

Na de zitting zijn partijen door de Afdeling in de gelegenheid gesteld een schriftelijke reactie te geven op de 
door [belanghebbende] op 7 oktober 2009 ingediende nadere stukken. [appellante sub 3], de gemeente 
Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer hebben van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt. Met toestemming van partijen is afgezien van het houden van een tweede zitting. 

2. Overwegingen 

Bestemmingsplan 

2.1. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van een gemengd gebied met onder meer bedrijvigheid, 
detailhandel, vrijetijdsbesteding, sport, entertainment, horeca en kantoren mogelijk op het terrein van de 
voormalige suikerfabriek van CSM te Halfweg. Dit terrein is globaal omgeven door de rijksweg A200/N200 aan 
de noord- en de westzijde, de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder aan de zuidzijde en het Zijkanaal F aan 
de oostzijde. 

2.2. [appellante sub 3], exploitant van de Albert Heijn-supermarkt aan de Dennenlaan te Zwanenburg, stelt dat 
ten onrechte niet alle bij het ontwerp-plan behorende stukken langs elektronische weg beschikbaar zijn gesteld. 
Zij doelt hierbij op de onderzoeksrapporten die zijn opgesteld ten behoeve van het plan, zoals onder meer het 
akoestisch onderzoek en de distributie-planologische onderzoeken. 

2.2.1. In artikel 3.8, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) is, voor zover 
hier van belang, bepaald dat op de voorbereiding van een bestemmingsplan afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing is, met dien verstande dat het ontwerp-besluit met de hierbij 
behorende stukken tevens langs elektronische weg wordt beschikbaar gesteld. 

In artikel 3:11, eerste lid, van de Awb is bepaald dat het bestuursorgaan het ontwerp van het te nemen besluit, 
met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het 
ontwerp, ter inzage legt. 

2.2.2. Anders dan de raad heeft betoogd, is artikel 3.8 van de Wro met ingang van 1 juli 2008 geheel in 
werking getreden, zodat in dit geval moest worden voldaan aan het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder 
a. 

De Afdeling ziet zich derhalve geplaatst voor de vraag welke stukken in dit geval langs elektronische weg 
beschikbaar hadden moeten worden gesteld. De zinsnede "met de hierbij behorende stukken" in artikel 3.8, 
eerste lid, onder a, van de Wro wijkt af van de zinsnede "met de daarop betrekking hebbende stukken die 
redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp" die is opgenomen in artikel 3:11, eerste lid, van 
de Awb. Laatstgenoemde zinsnede heeft in ieder geval mede betrekking op de onderliggende stukken, 
waaronder de onderzoeksrapporten, met betrekking tot het ontwerp. 

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Kamerstukken II 
2006/07, 30 938, nr. 3, blz. 46) blijkt dat bewust is gekozen voor het verschil in terminologie en dat de 
wetgever ervan uitgaat dat de zinsnede "met de hierbij behorende stukken" in artikel 3.8, eerste lid, onder a, 
van de Wro uitsluitend ziet op het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting. 

Gelet op het vorenstaande moet genoemde bepaling aldus worden uitgelegd dat deze in ieder geval de 
verplichting inhoudt om het ontwerp-bestemmingsplan, dat wil zeggen de verbeelding en de planregels, en de 
toelichting bij het ontwerp-bestemmingsplan via elektronische weg beschikbaar te stellen. Deze verplichting 
strekt zich naar het oordeel van de Afdeling eveneens uit tot de bijlagen die zijn opgenomen bij de planregels, 
zoals een Staat van Bedrijfsactiviteiten, en tot de bijlagen die zijn opgenomen bij de plantoelichting en die 
daarvan onderdeel uitmaken. 

De stukken waar [appellante sub 3] op doelt, betreffen geen bijlagen die zijn opgenomen bij de planregels. 
Evenmin gaat het om onderzoeksrapporten die als bijlagen zijn opgenomen bij de plantoelichting en die 
daarvan onderdeel uitmaken. De desbetreffende stukken hoefden derhalve niet langs elektronische weg 
beschikbaar te worden gesteld. Dit betoog faalt. 

2.3. [appellante sub 3] heeft tevens bezwaren aangevoerd over de milieu-effectrapportage (hierna: m.e.r.) die 
in dit geval is uitgevoerd. Zij stelt dat de raad deze bezwaren in de reactie op de zienswijzen onvoldoende heeft 
weerlegd. 

2.3.1. Ten behoeve van het plan is een m.e.r. voor besluiten uitgevoerd (Milieueffectrapport herontwikkeling 
CSM-terrein te Halfweg van 9 augustus 2005; hierna: het MER). In het MER is ervan uitgegaan dat de activiteit 



valt onder categorie C10.1 van bijlage C bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (de aanleg van één of 
meer recreatieve of toeristische voorzieningen, in een geval waarin de activiteit betrekking heeft op een 
voorziening of een combinatie van voorzieningen die 500.000 bezoekers of meer per jaar aantrekt). 

Hetgeen [appellante sub 3] heeft aangevoerd, leidt niet tot het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op 
het standpunt heeft kunnen stellen dat de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven in het MER zijn 
bezien. Daarbij neemt de Afdeling mede in aanmerking dat de Commissie voor de m.e.r. op 25 juli 2006 een 
toetsingsadvies heeft uitgebracht over het MER waarin is geconcludeerd dat in het MER, de nadere onderzoeken 
en de aanvullingen tezamen de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te 
kunnen geven in de besluitvorming. 

De Afdeling overweegt verder dat de uitgevoerde m.e.r. betrekking heeft op de herontwikkeling van het CSM-
terrein in zijn geheel. Niet alleen de aanleg van recreatieve of toeristische voorzieningen is hierin onderzocht, 
maar ook de ontwikkeling van bedrijvigheid, detailhandel en kantoren is hierin meegenomen. Gelet hierop 
bestaat geen grond voor het oordeel dat de procedure als bedoeld in de artikelen 7.8a tot en met 7.8d van de 
Wet milieubeheer had moeten worden gevolgd voor de uitvoering van een stadsproject als bedoeld in categorie 
D11.2 van bijlage D bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994, nog daargelaten de vraag of de activiteit in dit 
geval betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer, dan wel een bedrijfsvloeroppervlakte van 
200.000 m2 of meer. 

Het betoog faalt. 

2.4. Liberty Real Estate, die eigenaar is van Koopcentrum Akerpoort in Amsterdam-Osdorp, en de gemeente 
Amsterdam stellen dat ten onrechte geen regionaal overleg is gevoerd over de detailhandelsvoorzieningen die 
zijn opgenomen in het bestemmingsplan. De gemeente Amsterdam stelt dat het plan in strijd is met afspraken 
die zijn gemaakt over detailhandel in de regio. 

2.4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat in dit geval is voldaan aan de overlegverplichting als bedoeld in 
artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro). In hetgeen Liberty Real Estate en de gemeente 
Amsterdam hebben aangevoerd, ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat de raad op basis van rijks- of 
provinciaal beleid verplicht was nader regionaal overleg te voeren over het voorliggende plan. Daarbij neemt de 
Afdeling in aanmerking dat een dergelijke overlegverplichting ten tijde van het nemen van het bestreden besluit 
niet was af te leiden uit de door Liberty Real Estate genoemde beleidsstukken van het Rijk en de provincie 
Noord-Holland. Evenmin acht de Afdeling aannemelijk gemaakt dat de raad bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan heeft gehandeld in strijd met afspraken die hierover in regionaal verband zijn gemaakt. 

Dit betoog faalt. 

2.5. De Ondernemingsvereniging, de Dorpsraad, Liberty Real Estate, de gemeente Amsterdam en de stadsregio 
Amsterdam stellen in beroep dat de raad zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat het plan, voor 
zover dit detailhandel met een bedrijfsvloeroppervlak (hierna: bvo) van 21.500 m2 mogelijk maakt, in 
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Zij stellen dat het plan in zoverre leidt tot een 
duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau in de regio. Daarbij voeren zij aan dat het uitgevoerde 
distributie-planologische onderzoek verouderd is. Ook is volgens hen ten onrechte niet in het plan vastgelegd 
welke vormen van detailhandel ter plaatse zijn toegestaan. 

Gezien het vorenstaande hebben de gemeente Amsterdam en de stadsregio Amsterdam eveneens bezwaar 
tegen de in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid, waarmee het bvo voor detailhandel met 15% kan 
worden uitgebreid. Bovendien zou die wijzigingsbevoegdheid niet objectief begrensd zijn. 

2.5.1. Aan een groot deel van de gronden in het plangebied zijn de bestemmingen "Gemengde Doeleinden I 
(GD I)" dan wel "Gemengde Doeleinden II (GD II)" toegekend. 

Ingevolge artikel 8, eerste lid, respectievelijk artikel 9, eerste lid, van de planregels zijn de desbetreffende 
gronden onder meer bestemd voor detailhandel en publiekgerichte dienstverlening, waarbij geldt dat 
detailhandelsbedrijven in etenswaren alleen zijn toegestaan voor zover het bedrijfsvloeroppervlak van het 
desbetreffende detailhandelsbedrijf kleiner is dan 250 m2. Uit genoemde bepalingen, gelezen in samenhang 
met artikel 7, eerste lid, van de planregels, volgt dat detailhandel en publiekgerichte doeleinden op deze 
gronden slechts zijn toegestaan, voor zover daarbij het totale bedrijfsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 
21.500 m2. 

In artikel 7, tweede lid, van de planregels is bepaald dat burgemeester en wethouders het plan kunnen wijzigen 
en de in het eerste lid genoemde bedrijfsvloeroppervlakken met ten hoogste 15% kunnen vermeerderen of 
verminderen, waarbij geldt dat: 

a. vermeerdering van het bedrijfsvloeroppervlak van een doeleind slechts mogelijk is indien het 



bedrijfsvloeroppervlak van een of meer andere doeleind(en) met in totaal eenzelfde aantal meters wordt 
verminderd; 

b. al dan niet opeenvolgende toepassingen van deze wijzigingsbevoegdheid niet mogen leiden tot 
vermeerdering of vermindering van de in het eerste lid genoemde bedrijfsvloeroppervlakken met meer dan 
15%; 

c. het totale toegelaten bedrijfsvloeroppervlak van de in het eerste lid genoemde functies niet meer mag 
bedragen dan 108.000 m². 

Op grond van de hiervoor weergegeven bepalingen kunnen in het plangebied detailhandelsvoorzieningen met 
een bvo van in totaal 24.725 m2 worden gerealiseerd. 

2.5.2. Ten behoeve van dit onderdeel van het bestemmingsplan is het rapport "DPO [belanghebbende]" van 
Goudappel Coffeng van 28 april 2005 (hierna: het DPO) opgesteld. Dit rapport is aangevuld met de "Reactie op 
vragen DPO [belanghebbende]" van Goudappel Coffeng van 11 juni 2009 (hierna: de Reactie op vragen). Op 
basis van deze stukken stelt de raad zich op het standpunt dat het realiseren van detailhandelsvoorzieningen 
met een bvo van in totaal 24.725 m2 in het plangebied niet zal leiden tot een duurzame ontwrichting van het 
voorzieningenniveau in de detailhandelssector. 

2.5.3. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 10 juni 2009 in zaak nr. 200808122/1/R3) 
komt voor de vraag of sprake is van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau geen 
doorslaggevende betekenis toe aan de vraag of sprake is van overaanbod in het verzorgingsgebied en 
mogelijke sluiting van bestaande detailhandelsvestigingen, maar is het doorslaggevende criterium of voor de 
inwoners van een bepaald gebied een voldoende voorzieningenniveau behouden blijft in die zin dat zij op een 
aanvaarbare afstand van hun woonplaats hun dagelijkse inkopen kunnen doen. 

Deze uitspraak had betrekking op de vestiging van nieuwe supermarkten. Thans gaat het, wat betreft de 
mogelijkheid om detailhandelsvoorzieningen met een bvo van in totaal 24.725 m2 te realiseren, niet om 
dagelijkse boodschappen die in een supermarkt worden gedaan, maar om niet-dagelijkse inkopen. Daarom 
dient hier te worden beoordeeld of de inwoners van het verzorgingsgebied, nadat dit deel van het 
bestemmingsplan is gerealiseerd, op een aanvaarbare afstand van hun woonplaats hun geregelde inkopen 
kunnen doen. 

2.5.4. In het DPO is ervan uitgegaan dat het verzorgingsgebied, wat dit onderdeel van het plan betreft, wordt 
gevormd door de plaatsen Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Haarlem, Amsterdam, 
Amstelveen, Heemstede en Velsen. Tussen partijen is dit niet in geschil. 

In het DPO is in de eerste plaats een overzicht gegeven van het actuele winkelaanbod in het verzorgingsgebied 
en van de nieuwe ontwikkelingen die in dat gebied zijn voorzien. Uit het DPO volgt dat het plan zal leiden tot 
een toename van het overaanbod in de detailhandelssector in het verzorgingsgebied. Daarnaast zijn in het DPO 
vier zogenoemde retailprogramma's onderzocht, die volgens het rapport goed zouden passen in het plangebied. 
Daarbij is nagegaan welk bvo tenminste nodig is voor een rendabele exploitatie in het plangebied. Vervolgens is 
bezien hoe groot de markteffecten daarvan zullen zijn, afgezet tegen het bestaande aanbod. 

In hetgeen de Ondernemingsvereniging, de Dorpsraad, Liberty Real Estate, de gemeente Amsterdam en de 
stadsregio Amsterdam hebben aangevoerd, ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat het DPO - wat 
betreft de gegevens over het te verwachten overaanbod - ten tijde van het nemen van het bestreden besluit 
zodanig was verouderd dat de raad zich daarop niet had mogen baseren. De desbetreffende gegevens zijn 
voorts geactualiseerd in het rapport "Actualisatie DPO [belanghebbende]" van Goudappel Coffeng van 6 oktober 
2009. Laatstgenoemd rapport bevat geactualiseerde gegevens over onder meer het inwoneraantal in het 
verzorgingsgebied en het bestaande en nog te ontwikkelen detailhandelaanbod in dat gebied. De Afdeling acht 
niet aannemelijk gemaakt dat de in dat rapport neergelegde conclusies over het te verwachten overaanbod 
zodanig onbetrouwbaar zijn dat die in dit geval niet bij de beoordeling kunnen worden betrokken. 

2.5.5. De Afdeling stelt vast dat in bovengenoemde rapporten met name is ingegaan op de gevolgen die de 
realisatie van dit deel van het bestemmingsplan kan hebben voor de bestaande winkels in het 
verzorgingsgebied. In de rapporten is niet expliciet ingegaan op de vraag of, bij het uitvallen van winkels als 
gevolg van overaanbod, voor de inwoners van het gebied nog een adequaat voorzieningenniveau zal 
overblijven. Gezien de omvang van het bestaande winkelaanbod in dit gedeelte van het land, zoals die is af te 
leiden uit de desbetreffende rapporten, en in aanmerking genomen het winkeloppervlak dat in het plangebied in 
aanvulling daarop mogelijk wordt gemaakt, acht de Afdeling het echter niet aannemelijk dat het realiseren van 
detailhandelsvoorzieningen met een bvo van in totaal 24.725 m2 in het plangebied zal leiden tot het verdwijnen 
van een zo groot deel van het winkelaanbod dat voor een relevant gedeelte van de inwoners van het 
verzorgingsgebied wezenlijke beperkingen zullen ontstaan bij het doen van hun geregelde inkopen. 

Gelet hierop behoeft de vraag of het plan zal leiden tot een aantasting van de fijnmazigheid van het 



voorzieningenniveau in Amsterdam, zoals de gemeente Amsterdam stelt, hier geen bespreking. Voor de vraag 
of sprake is van duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau is niet van belang of het winkelaanbod 
geconcentreerd is in winkelgebieden dan wel in een fijnmazig netwerk verspreid ligt over een bepaald gebied, 
maar is doorslaggevend of de inwoners hun geregelde inkopen op aanvaardbare afstand van hun woonplaats 
kunnen blijven doen. Zoals uit het voorgaande blijkt, behoefde de raad geen aanleiding te zien voor de 
verwachting dat dit laatste niet langer het geval zal zijn indien het voorliggende plan wordt gerealiseerd en 
indien het bvo voor detailhandel daarbij met 15% wordt uitgebreid tot 24.725 m2. 

Gelet op het vorenstaande heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het plan in 
zoverre niet zal leiden tot een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau in de detailhandelsbranche. 
Hieruit volgt tevens dat de raad in zoverre geen aanleiding behoefde te zien voor het stellen van regels met 
betrekking tot branches van detailhandel als bedoeld in artikel 3.1.2, tweede lid, van het Bro. 

2.5.6. Voor zover de gemeente Amsterdam en de stadsregio Amsterdam stellen dat de wijzigingsbevoegdheid 
uit artikel 7, tweede lid, van de planregels niet objectief is begrensd, overweegt de Afdeling het volgende. 

Ingevolge artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wro kan bij een bestemmingsplan worden bepaald 
dat burgemeester en wethouders, met inachtneming van de bij het plan te geven regels, het plan kunnen 
wijzigen binnen bij het plan te bepalen grenzen. 

Mede gelet op de rechtszekerheid van belanghebbenden dient in een wijzigingsbepaling in voldoende mate te 
worden bepaald in welke gevallen en op welke wijze hiervan gebruik mag worden gemaakt. Een op artikel 3.6, 
eerste lid, aanhef en onder a, van de Wro berustende wijzigingsbevoegdheid dient derhalve in deze beide 
opzichten door voldoende objectieve normen te worden begrensd. De vraag of een wijzigingsbepaling door 
voldoende objectieve normen wordt begrensd hangt af van de omstandigheden van het geval. Hierbij kan onder 
meer belang worden gehecht aan de aard van de wijziging, de omvang van het gebied waarop de 
wijzigingsbevoegdheid ziet en de aanleiding voor het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid. Onder 
omstandigheden kan voldoende zijn dat duidelijk is welke bij het plan gelegde bestemming in welke andere 
bestemming kan worden gewijzigd. 

2.5.7. De wijzigingsbevoegdheid uit artikel 7, tweede lid, van de planregels heeft een beperkte reikwijdte. Deze 
bepaling voorziet niet in een wijziging van de bestemming die aan de betrokken gronden is toegekend, maar 
maakt slechts een wijziging mogelijk van de bedrijfsvloeroppervlakken die zijn toegestaan voor de verschillende 
doeleinden. Gelet hierop, alsmede gezien de voorwaarden die in het tweede lid, onder a, b en c zijn gesteld, is 
naar het oordeel van de Afdeling voldoende duidelijk in welke gevallen en op welke wijze van de 
wijzigingsbevoegdheid gebruik mag worden gemaakt. 

In de bezwaren van de gemeente Amsterdam en de stadsregio Amsterdam ziet de Afdeling dan ook geen grond 
voor het oordeel dat de wijzigingsbevoegdheid onvoldoende objectief is begrensd. 

2.6. De Ondernemingsvereniging, de Dorpsraad, [appellante sub 3], de gemeente Amsterdam, de stadsregio 
Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer hebben voorts bezwaar tegen de in het plan opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid waarmee de vestiging van een supermarkt in het plangebied mogelijk is met een 
bedrijfsvloeroppervlak van 4.000 m2, in aanvulling op het bedrijfsvloeroppervlak voor detailhandel dat reeds is 
toegestaan op grond van artikel 7, eerste en tweede lid, van de planregels. Zij vrezen dat het plan in zoverre 
leidt tot een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau in de supermarktsector, aangezien in de 
wijzigingsregels niet is bepaald dat eerst een distributie-planologisch onderzoek moet worden uitgevoerd en 
evenmin is gewaarborgd dat een supermarkt uit Zwanenburg naar het plangebied wordt verplaatst. [appellante 
sub 3] heeft tevens aangevoerd dat het plan in strijd is met het vertrouwensbeginsel, onder meer omdat aan 
haar de toezegging is gedaan dat in het plangebied geen supermarkt zou worden toegestaan. 

2.6.1. In artikel 7, derde lid, van de planregels is bepaald dat burgemeester en wethouders het plan kunnen 
wijzigen om detailhandel in levensmiddelen met een groter bedrijfsvloeroppervlak dan 250 m² toe te staan, 
waarbij geldt dat: 

d. toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid is beperkt tot de gronden met de bestemmingen GD I, GD II en 
GD III; 

e. de bouwregels van de genoemde bestemmingsregels en de aanduidingen op de kaart in acht worden 
genomen; 

f. het bedrijfsvloeroppervlak van de supermarkt ten hoogste 4.000 m² bedraagt; 

g. het bedrijfsvloeroppervlak van de supermarkt in mindering wordt gebracht op het bedrijfsvloeroppervlak van 
een of meer in het eerste lid genoemde doeleind(en); 



h. toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot een overschrijding van het totale toegelaten 
bedrijfvloeroppervlak van 108.000 m²; 

i. aangetoond wordt dat ten behoeve van de supermarkt wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 

j. aangetoond wordt dat voorzien is in een voldoende verkeersontsluiting van de supermarkt; 

k. toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid slechts is toegestaan indien voldaan wordt aan de op basis van 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen geldende veiligheidsafstanden voor het persoonsgebonden risico 
vanwege het op de kaart aangegeven vulpunt lpg; 

l. verantwoord wordt dat het groepsrisico vanwege luchtverkeer voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. 

2.6.2. Ten aanzien van de vraag of de vestiging van een supermarkt met een bedrijfsvloeroppervlak van 4.000 
m2 in het plangebied zal leiden tot een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau in de 
supermarktsector is het onderzoeksrapport "Megasupermarkt [belanghebbende], haalbaarheid en effecten" van 
Cityworks uit 2005 (hierna: het Cityworks-rapport) opgesteld. 

Op basis van dit rapport stelt de raad zich op het standpunt dat de vestiging van een dergelijke supermarkt 
hooguit zal leiden tot marktverschuivingen, maar niet tot een duurzame ontwrichting van het 
voorzieningenniveau in de supermarktsector in het verzorgingsgebied. 

2.6.3. Zoals blijkt uit hetgeen onder 2.5.3 is overwogen, dient hier te worden beoordeeld of de inwoners van 
verzorgingsgebied op een aanvaardbare afstand van hun woonplaats hun dagelijkse boodschappen kunnen 
doen. 

In het Cityworks-rapport is ervan uitgegaan dat het verzorgingsgebied, wat dit onderdeel van het plan betreft, 
met name wordt gevormd door de plaatsen Haarlemmermeer, inclusief Zwanenburg, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en Amsterdam, stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Wat betreft het deel van de klanten dat 
afkomstig is van elders, zullen de effecten volgens het rapport worden verspreid over een zeer groot gebied, 
zodat dit geen gevolgen heeft voor de detailhandelsstructuur. In het rapport is voorts gesteld dat de vestiging 
van een supermarkt met een bvo van 4.000 m2 in het plangebied met name gevolgen zal hebben voor de 
bestaande supermarkten in Zwanenburg en dat de effecten voor de supermarkten in de rest van het 
verzorgingsgebied beperkt zullen zijn. 

Wat betreft Zwanenburg is blijkens het Cityworks-rapport aannemelijk dat de omzet van de bestaande 
supermarkten zal verminderen en dat op termijn één of meer ondernemers van deze supermarkten de 
bedrijfsvoering zal moeten beëindigen. Volgens het rapport blijft daar echter - naast de in het plan voorziene 
supermarkt - ruimte voor een volwaardige fullservice supermarkt en 1 of 2 meer prijsagressieve supermarkten. 
Die conclusie wordt bevestigd in het rapport "Effecten verplaatsing Supermarkt Zwanenburg naar 
[belanghebbende] (Halfweg)" van RMA B.V. en Strabo B.V. van 12 december 2008 (hierna: het RMA/Strabo-
rapport) en in het rapport "Actualisatie DPO [belanghebbende]" van Goudappel Coffeng van 6 oktober 2009. 

Hetgeen de Ondernemingsvereniging, de Dorpsraad, [appellante sub 3], de gemeente Amsterdam, de 
stadsregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer hebben aangevoerd, geeft geen aanleiding voor het 
oordeel dat de drie genoemde rapporten in zoverre niet betrouwbaar zouden zijn. 

2.6.4. Op basis van het vorenstaande is aannemelijk dat de vestiging van een supermarkt met een bvo van 
4.000 m2 in het plangebied zal leiden tot overaanbod in de supermarktsector in Zwanenburg. Het overaanbod 
zal minder groot zijn indien wordt overgegaan tot verplaatsing van één van de bestaande supermarkten uit 
Zwanenburg naar het plangebied, waarbij aan de vrijkomende gronden een andere bestemming wordt 
toegekend, zo blijkt uit het RMA/Strabo-rapport. De raad heeft hierover ter zitting gesteld dat hij weliswaar 
positief staat tegenover een dergelijke verplaatsing, maar dat hij dit niet noodzakelijk acht bij de uitvoering van 
dit onderdeel van het bestemmingsplan. 

Gelet hierop is de verwachting gerechtvaardigd dat het plan in zoverre zal leiden tot een toename van de 
concurrentie voor de bestaande ondernemers, waardoor niet is uitgesloten dat een bestaande supermarkt en 
bestaande speciaalzaken in Zwanenburg zullen verdwijnen. Dit kan een verschraling van het aanbod in 
Zwanenburg tot gevolg hebben. Gezien de conclusies uit de hiervoor genoemde rapporten, is naar het oordeel 
van de Afdeling echter voldoende aannemelijk dat het plan in zoverre niet zal leiden tot een beëindiging van de 
bedrijfsvoering van alle supermarkten in Zwanenburg, zodat een deel van de bestaande voorzieningen zal 
blijven bestaan. 

Gelet hierop, alsmede gezien de afstand tussen het plangebied en de bestaande supermarkten in Zwanenburg, 
en in aanmerking genomen dat de vestiging van een supermarkt met een bvo van 4.000 m2 in het plangebied 
naar verwachting zal leiden tot een verruiming van het aanbod voor de dagelijkse inkopen, acht de Afdeling het 



niet aannemelijk dat het plan er in zoverre toe leidt dat voor een relevant gedeelte van de inwoners van 
Zwanenburg wezenlijke beperkingen zullen ontstaan bij het doen van de dagelijkse boodschappen. 

Wat betreft de inwoners van de overige plaatsen in het voorzieningengebied acht de Afdeling dit, gezien het 
vorenstaande, evenmin aannemelijk. 

Gelet hierop heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het plan in zoverre niet zal 
leiden tot een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau in de supermarktbranche. 

2.6.5. Ten aanzien van de vraag of het plan is vastgesteld in strijd met het vertrouwensbeginsel, overweegt de 
Afdeling het volgende. 

Niet in geschil is dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
(hierna: het college) aanvankelijk niet voornemens was een megasupermarkt in het plangebied mogelijk te 
maken. Dit standpunt was onder meer neergelegd in de "Hoofdlijnennotitie [belanghebbende]" van 31 oktober 
2006. Blijkens het verweerschrift en het verhandelde ter zitting werd dit standpunt door de raad ondersteund. 

Op basis van voortschrijdend inzicht zijn het college en de raad in de loop van 2007 echter tot de conclusie 
gekomen dat de vestiging van een dergelijke supermarkt mogelijk moet worden gemaakt met het oog op de 
financiële uitvoerbaarheid van het plan, zo is ter zitting toegelicht door de vertegenwoordiger van de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Zoals blijkt uit hetgeen onder 2.6.3 is overwogen, hebben zij zich daarbij 
kunnen baseren op het Cityworks-rapport, dat ook voor deze conclusie ruimte biedt. De Afdeling ziet in deze 
gang van zaken geen aanleiding voor het oordeel dat het plan in zoverre is vastgesteld in strijd met het 
vertrouwensbeginsel. 

De brief van het college van 12 januari 2007 aan [appellante sub 3] geeft evenmin aanleiding voor die 
conclusie. De desbetreffende brief bevat slechts een weergave van het standpunt dat het college, zoals blijkt uit 
het vorenstaande, op dat moment innam ten aanzien van de wenselijkheid van vestiging van een 
megasupermarkt in het plangebied. Naar het oordeel van de Afdeling kon [appellante sub 3] aan deze brief 
echter niet de in rechte te honoreren verwachting ontlenen dat ter plaatse nimmer een supermarkt zou worden 
toegestaan. 

2.7. De gemeente Amsterdam en de stadsregio Amsterdam hebben aangevoerd dat ten aanzien van de 
mogelijkheid om kantoren, leisure, sport en horeca in het plangebied te vestigen eveneens waarborgen 
ontbreken ter voorkoming van ontwrichting van de bestaande markten. 

2.7.1. De Afdeling overweegt dat - wat daarvan ook zij - de gemeente Amsterdam en de stadsregio Amsterdam 
niet nader hebben onderbouwd waarom het plan, wat betreft de daarin opgenomen mogelijkheid om kantoren, 
leisure, sport en horeca te realiseren, zou leiden leidt tot overaanbod in de desbetreffende sectoren. Deze 
beroepsgrond kan derhalve buiten beschouwing blijven. 

2.8. De gemeente Amsterdam en de stadsregio Amsterdam stellen vervolgens dat de flexibele 
bestemmingsregeling die in het plan is opgenomen, waarbij in de planregels voor een veelheid aan functies 
maximale bedrijfsvloeroppervlakken zijn vastgelegd, in strijd is met de rechtszekerheid. 

2.8.1. De gronden met de bestemmingen "Gemengde doeleinden I" en "Gemengde doeleinden II" zijn onder 
meer bestemd voor detailhandel en publiekgerichte dienstverlening, kantoren, horeca, amusementsbedrijven, 
sport- en spelvoorzieningen en bedrijven. 

In artikel 7 van de planregels zijn voor deze doeleinden maximale bedrijfsvloeroppervlakken voorgeschreven, 
waarbij is bepaald dat het totale bvo niet meer mag bedragen dan 108.000 m2. 

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 19 januari 2005 in zaak nr. 200308242/1), dient voor 
gebruikers en eigenaren een redelijke mate van zekerheid te bestaan over de vraag of voor een bepaald 
voornemen een bouwvergunning kan worden verleend en of een bepaald voorgenomen gebruik in 
overeenstemming met het plan kan worden geacht. In het voorliggende geval gaat het om één samenhangende 
ontwikkeling, waarbij de uitvoering in handen is van één projectontwikkelaar. Reeds hierom ziet de Afdeling, 
anders dan in voornoemde uitspraak, geen grond voor het oordeel dat het plan in zoverre onvoldoende 
rechtszekerheid voor gebruikers en eigenaren biedt. 

2.9. De Ondernemingsvereniging, de gemeente Amsterdam en de stadsregio Amsterdam vrezen dat het plan 
leidt tot verkeershinder en tot een verslechterde bereikbaarheid van Amsterdam en bedrijventerreinen in de 
omgeving. Dit effect zal volgens de Ondernemingsvereniging nog worden vergroot indien de N200 verkeersluw 
wordt gemaakt. De gemeente Haarlemmermeer stelt dat het plan ten onrechte geen maatregelen bevat ter 



voorkoming van overlast door (sluip)verkeer en ter voorkoming van parkeeroverlast in Haarlemmermeer. 

2.9.1. In hoofdstuk 4 van het MER is ingegaan op de verkeerskundige gevolgen van het plan. Daarbij is ervan 
uitgegaan dat de N200 in Halfweg verkeersluw zal worden gemaakt. Dit is blijkens het MER een ontwikkeling 
die geheel losstaat van het bestemmingsplan. 

Indien het plangebied op twee plaatsen wordt ontsloten, zal de verkeersontwikkeling volgens het MER geen 
problemen opleveren. Dit geldt niet alleen als wordt uitgegaan van het aantal aankomende en vertrekkende 
voertuigen per gemiddelde werkdag, maar die conclusie wordt in het MER eveneens getrokken voor de 
piekmomenten. 

In de plantoelichting is aangesloten bij deze conclusies uit het MER. Daarbij is - met gebruikmaking van het 
verkeersmodel van de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer - rekening gehouden met de 
verkeersintensiteiten ten tijde van de planvaststelling, alsmede met de verkeersprognoses voor het jaar 2015, 
met en zonder de ontwikkeling van het plangebied. 

De Ondernemingsvereniging, de gemeente Amsterdam en de stadsregio Amsterdam hebben niet aannemelijk 
gemaakt dat de raad zich bij het nemen van zijn besluit niet op de bovengenoemde gegevens had mogen 
baseren. 

De conclusies uit het MER en de plantoelichting zijn bevestigd in het rapport "Nadere toelichting 
verkeersaspecten CSM-terrein" van Goudappel Coffeng van 6 oktober 2009. In laatstgenoemd rapport is 
gesteld dat het verkeer via de twee ontsluitingen vanaf en naar de omliggende hoofdwegen prima verwerkt kan 
worden, hoewel (vertrekkend) verkeer op piekmomenten rekening dient te houden met enige 'gangbare' 
vertraging. 

Gezien het vorenstaande en gelet op het feit dat het plan de aanleg van een ontsluiting aan zowel de west- als 
de oostzijde van het plangebied mogelijk maakt, heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen 
stellen dat het plan geen onaanvaardbare verkeershinder tot gevolg zal hebben. 

2.9.2. De Afdeling overweegt verder dat uit het MER en de plantoelichting blijkt dat sprake zal kunnen zijn van 
overlast door (sluip)verkeer en van parkeeroverlast in Haarlemmermeer als het plangebied door middel van een 
brug voor langzaam verkeer wordt verbonden met het gebied ten zuiden van de Ringvaart. In die situatie is 
niet uitgesloten dat bezoekers van het plangebied hun auto's zullen parkeren in de gemeente Haarlemmermeer. 

Het voorliggende plan maakt de aanleg van een dergelijke brug echter niet mogelijk. Gelet hierop ziet de 
Afdeling geen grond voor het oordeel dat het plan ten onrechte geen maatregelen bevat ter voorkoming van 
verkeers- en parkeeroverlast in Haarlemmermeer. 

2.10. [appellante sub 3] en de gemeente Haarlemmermeer stellen ten slotte dat niet inzichtelijk is gemaakt dat 
het plan financieel uitvoerbaar is. 

2.10.1. Ingevolge artikel 3.1.6, aanhef en onder f, van het Bro gaat een bestemmingsplan, alsmede een 
ontwerp hiervoor, vergezeld van een toelichting waarin zijn neergelegd de inzichten over de uitvoerbaarheid 
van het plan. 

2.10.2. Uit de plantoelichting blijkt dat de raad de financiële uitvoerbaarheid heeft beoordeeld. In de 
plantoelichting is daarover onder meer gesteld dat het plan wordt gerealiseerd door Cobraspen 
Vastgoedontwikkeling B.V., die eigenaar is van de desbetreffende gronden, dat de projectontwikkelaar over 
voldoende middelen beschikt om tot een sluitende exploitatie van het gebied te komen en dat de verplichtingen 
van de ontwikkelaars en de gemeente bij de uitvoering van het project zijn neergelegd in een 
exploitatieovereenkomst. Weliswaar blijkt uit de brief van de raad van 6 oktober 2009 dat de definitieve 
overeenkomst pas is ondertekend op 23 juni 2009, maar uit die brief blijkt tevens dat ten tijde van de 
vaststelling van het bestemmingsplan materieel overeenstemming was bereikt over de door de 
projectontwikkelaar te betalen exploitatiebijdrage en dat de gemeente ten behoeve van die overeenkomst 
onderzoek heeft gedaan naar de uitvoerbaarheid van het plan. Verder is in de plantoelichting vermeld dat in de 
exploitatieberekening rekening is gehouden met mogelijke aanspraken op planschade als bedoeld in artikel 6.1 
van de Wro. 

Gelet hierop is in de plantoelichting voldoende inzicht geboden in de financiële uitvoerbaarheid van het plan. 
Voor zover de gemeente Haarlemmerliede stelt dat onduidelijkheid bestaat over de kosten van het treffen van 
maatregelen ter voorkoming van overlast door (sluip)verkeer en parkeeroverlast in Haarlemmermeer, 
overweegt de Afdeling, onder verwijzing naar overweging 2.9.2, dat het treffen van dergelijke maatregelen niet 
noodzakelijk is ten behoeve van het voorliggende bestemmingsplan. 

2.11. De conclusie is dat hetgeen de Ondernemingsvereniging, de Dorpsraad, [appellante sub 3], Liberty Real 



Estate, de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer hebben 
aangevoerd geen aanleiding geeft voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft 
kunnen stellen dat het bestemmingsplan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. 

In het aangevoerde wordt evenmin aanleiding gevonden voor het oordeel dat het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht. De beroepen van de 
Ondernemingsvereniging, de Dorpsraad, [appellante sub 3], Liberty Real Estate, de gemeente Amsterdam, de 
stadsregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer tegen het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan zijn ongegrond. 

Besluit om geen exploitatieplan vast te stellen 

2.12. De Dorpsraad stelt dat ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan geen 
exploitatieovereenkomst was gesloten tussen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de 
projectontwikkelaar. Gelet hierop is het verhaal van de kosten van de grondexploitatie op de 
projectontwikkelaar niet verzekerd, zodat de raad een exploitatieplan had moeten vaststellen, aldus de 
Dorpsraad. 

2.12.1. Ingevolge artikel 6.12, tweede lid, van de Wro, voor zover hier van belang, kan de gemeenteraad, in 
afwijking van het eerste lid, bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan besluiten geen 
exploitatieplan vast te stellen, indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of 
besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is. 

Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wro, voor zover hier van belang, kan een 
belanghebbende bij de Afdeling beroep instellen tegen een besluit omtrent vaststelling van een exploitatieplan 
voor gronden, begrepen in een gelijktijdig vastgesteld bestemmingsplan. 

Ingevolge het vijfde lid, voor zover hier van belang, wordt als belanghebbende bij een besluit als bedoeld in 
artikel 6.12, eerste en tweede lid, in elk geval aangemerkt degene die een grondexploitatieovereenkomst heeft 
gesloten met betrekking tot de in het desbetreffende besluit opgenomen gronden, of die eigenaar is van die 
gronden. 

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb, wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang 
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 

2.12.2. Het beroep van de Dorpsraad is gericht tegen het niet vaststellen van delen van een exploitatieplan als 
bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, en artikel 6.18 van de Wro. 

Indien de raad in dit geval een exploitatieplan zou hebben vastgesteld, zou de Dorpsraad niet als 
belanghebbende kunnen worden aangemerkt bij de desbetreffende onderdelen van het exploitatieplan. Daartoe 
is van belang dat de Dorpsraad geen grondexploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 8.2, vijfde lid, van de 
Wro heeft gesloten met betrekking tot gronden in het plangebied, de Dorpsraad geen eigenaar is van gronden 
in dat gebied en ook anderszins niet is gebleken van belangen van de Dorpsraad die rechtstreeks betrokken 
zouden zijn bij de vaststelling van de genoemde onderdelen van een exploitatieplan. 

Gelet hierop kan de Dorpsraad evenmin worden aangemerkt als belanghebbende bij het niet vaststellen van 
delen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, en artikel 6.18 van de Wro. 

Het beroep van de Dorpsraad is in zoverre niet-ontvankelijk. 

Proceskosten 

2.13. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

3. Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Recht doende in naam der Koningin: 

I. verklaart het beroep van de vereniging Vereniging Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg niet-ontvankelijk voor 
zover dat is gericht tegen het niet vaststellen van delen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.13, 
eerste lid, en artikel 6.18 van de Wro;  



II. verklaart de beroepen voor het overige ongegrond. 

Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, voorzitter, en mr. M.W.L. Simons-Vinckx en mr. W. van den Brink, 
leden, in tegenwoordigheid van mr. N.I. Breunese-van Goor, ambtenaar van Staat. 

w.g. Slump w.g. Breunese-van Goor 
voorzitter ambtenaar van Staat 

Uitgesproken in het openbaar op 2 december 2009 
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1 I n l e i d i n g  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 1 april 2010 tot en met 13 mei 2010 zes 

weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon een ieder een schrifte-

lijke of mondelinge zienswijze indienen bij de gemeenteraad van de gemeente 

Zijpe. 

 

De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Zienswijzennota bestem-

mingsplan Petten, ’t Zand, Callantsoog en Groote Keeten. Uit de beantwoor-

ding van de zienswijzen volgt dat het bestemmingsplan op een aantal punten 

moet worden aangepast en/of aangevuld. Per onderdeel van het bestemmings-

plan is aangegeven waar de aanpassingen zijn gemaakt. In hoofdstuk 2 zijn de 

aanpassingen van de toelichting beschreven. Hoofdstuk 3 geeft de aanpassingen 

van de regels weer. De aanpassingen van de kaart zijn opgenomen in hoofdstuk 

4. Aanpassing van de beeldkwaliteitscriteria zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 

Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de ambtelijke aanpassingen weergegeven. 
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2 A a n p a s s i n g e n  

t o e l i c h t i n g  

Paragraaf 6.3 van de toelichting is aangepast in de zin dat er een beschrijving 

op de specifieke woonbestemming voor Brigantijnwoningen is toegevoegd. De 

bestemming ‘Wonen – Brigantijn’ wordt toegevoegd. 

 

In paragraaf 4.4 van de toelichting wordt gesproken over de Hoge Flux Reactor 

Petten. De passage “Het is dan ook niet aannemelijk dat er een verandering 

optreedt binnen het invloedsgebied van de reactor te Petten” is vervangen 

door de passage “Het is dan ook niet aannemelijk dat er een verandering op-

treedt binnen het onderhavige plangebied, die van invloed is op de reactor te 

Petten”. 

 

In de bijlage bij de toelichting, Beeldkwaliteitscriteria Sandepark, wordt een 

aanpassing gemaakt naar aanleiding van de raadsbehandeling. De wijziging 

heeft betrekking op de uitbreidingsprincipes voor hoofdvormen, de oriëntatie 

op de tuin en de wijze waarop aan- en uitbouwen mogen worden vormgegeven. 

Tevens is een correctie uitgevoerd ten aanzien van de mogelijkheden om dak-

kapellen aan te brengen. 
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3 A a n p a s s i n g e n   

r e g e l s  

Voor de Brigantijnwoningen is een woonbestemming op maat gemaakt; de be-

stemming ‘Wonen – Brigantijn’. Aan- en uitbouwen zijn mogelijk aan de ach-

terzijde van de woning. Aan de zijkant van de woning mogen geen aan- en uit-

bouwen worden gebouwd. De maatvoering van aan- en uitbouwen is aangepast, 

zodat er voor Brigantijnwoningen een passend ontwerp voor aan- en uitbouwen 

kan worden gemaakt. 

 

Artikel 8.1. wordt tekstueel gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

 

8 . 1 .  B e s t emm i ng s omsc h r i j v i n g  

  

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a .  groenvoorzieningen; 

b .  bermen en beplanting; 

c .  waterlopen en waterpartijen, 

 

met de daarbij behorende: 

d .  speelvoorzieningen; 

e .  verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

f .  steigers; 

g .  openbare nutsvoorzieningen; 

h .  terreinen; 

i .  bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
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4 A a n p a s s i n g e n  

k a a r t  

De bouwvlakken van de Brigantijnwoningen aan de Vliewint 1, 27, 49, 51 en 71 

te Petten, zijn vergroot in de zin dat alle bebouwing die deel uitmaakt van het 

oorspronkelijke ontwerp in het bouwvlak is opgenomen. 

 

Voor de gronden ter plaatse van de Korfwaterweg 27 en 28 te Petten is een 

gezamenlijk bouwvlak opgenomen. In dit bouwvlak is de aanduiding “maxi-

mum aantal wooneenheden” opgenomen. Hierdoor is aangegeven dat er in het 

bouwvlak twee woningen mogen worden gebouwd. 

 

De woonbestemming op de gronden van de Oude Rijksweg 105a te ’t Zand is 

aan de zuidzijde uitgebreid. 

 

Voor de bouwwerken op de gronden van de Verbindingsweg 3 te ’t Zand is een 

correcte maatvoering opgenomen. De bouwhoogte is 4 m. Voor de bouwwerken 

is de aanduiding “maximale goot- en bouwhoogte (m)” opgenomen.   

 

De aanbouw op de gronden van de Duinroosweg 36 te Callantsoog is opgeno-

men in het bouwvlak. De bouwhoogte is 3 m. Voor de bouwwerken is de aan-

duiding “maximale goot- en bouwhoogte (m)” opgenomen. Het bouwvlak is aan 

de oostzijde, langs de Jewelweg, vergroot. De goothoogte van het hoofdge-

bouw is verhoogd tot 6 m.  

 

Voor de gronden aan de Duinroosweg 36 te Callantsoog is de aanduiding “hore-

ca tot en met horecacategorie 2” opgenomen. Deze aanduiding vervangt de 

aanduiding “horeca tot en met horecacategorie 1” die in het ontwerpplan aan 

de gronden is toegekend. 

 

Voor de gronden aan de Zeeweg 23 te Callantsoog is het bouwvlak vergroot 

zodat deze ook om de bestaande aanbouw (keuken) komt te liggen. 

 

Voor de gronden aan de Kanaalkade 23 te ’t Zand is het bouwvlak vergroot. In 

het bouwvlak wordt een bebouwingspercentage van 50% toegestaan. Het maat-

voerings- en bebouwingssymbool dat als aanduiding op de kaart is opgenomen, 

is hierop aangepast. 

 

Voor de gronden behorende bij het Molenpad 10 te ’t Zand is het perceel met 

nummer 1373 bestemd voor ‘Bedrijf’. 
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5 A a n p a s s i n g   

b e e l d k w a l i t e i t s -

c r i t e r i a  

Uit tekening 2 op pagina 5 van de Beeldkwaliteitscriteria, blijkt dat bij een 

uitbouw met een puntdak een onjuiste verbinding is aangegeven. De criteria 

zijn aangepast in die zin dat er bij een uitbouw een plat dak op de tussenruim-

te kan worden gerealiseerd. 

 

Tevens wordt een aanpassing gemaakt naar aanleiding van de raadsbehande-

ling. De wijziging heeft betrekking op de uitbreidingsprincipes voor hoofdvor-

men, de oriëntatie op de tuin en de wijze waarop aan- en uitbouwen mogen 

worden vormgegeven. Tevens is een correctie uitgevoerd ten aanzien van de 

mogelijkheden om dakkapellen aan te brengen. 
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6 A m b t e l i j k e  

a a n p a s s i n g e n  

Op pagina 3 van de Beeldkwaliteitscriteria wordt bij het onderdeel ‘Massa’ 

verwezen naar bovenstaand schema. Dit moet onderstaand schema zijn. De 

tekst is hierop aangepast. 

 

Voor de gronden ter plaatse van het Dorpsplein 14 te Callantsoog is de aandui-

ding “specifieke vorm van gemengd – zomerwoning” opgenomen. 

 

Het fietspad aan de Koning Willem II-weg te ’t Zand is bestemd voor ‘Verkeer – 

Verblijf’ overeenkomstig het schetsontwerp Fietspad Koning Willem II-weg te 

’t Zand. 

 

Het bouwvlak aan de Duinroosweg 36 te Callantsoog is aangepast in die zin dat 

het bouwvlak aan de zuidoostzijde kleiner is dan het bouwvlak dat is opgeno-

men in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

Voor de gronden ter plaatse van de Zeeweg 21 te Callantsoog is een bouwhoog-

te van 5,5 m opgenomen. Het maatvoeringssymbool dat op de kaart is opge-

nomen, is aangepast. 

 

Voor het bestemmingsplan Petten, ’t Zand, Callantsoog en Groote Keeten is 

een verlate overlegreactie van Rijkswaterstaat Noord-Holland ontvangen. In de 

bijlage bij de voorliggende Nota van wijzigingen is de overlegreactie voorzien 

van een antwoord. Het antwoord op de overlegreactie is als bijlage bij de 

voorliggende Nota van wijzigingen opgenomen.  

 

De parkeerplaatsen achter het Dorpsplein 22 te Callantsoog zijn bestemd voor 

‘Verkeer – Verblijf’. De parkeerplaatsen zijn openbaar en worden meegeteld in 

de parkeercijfers. 

 

De parkeerplaatsen gelegen ten oosten van de Schoolstraat 3 te Callantsoog 

zijn bestemd voor ‘Verkeer – Verblijf’. De parkeerplaatsen zijn openbaar en 

worden meegeteld in de parkeercijfers. 

 

Voor de gronden aan de Zeeweg 21 te Callantsoog is het bouwvlak aangepast 

aan de geprojecteerde situatie. 

 

Voor de gronden aan de Previnaireweg 26 te Callantsoog  is een goothoogte 

van 0 m en een bouwhoogte van 8 m opgenomen. Het maatvoeringssymbool 

dat op de kaart is opgenomen, is aangepast.
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Voor de gronden aan de Previnaireweg 50 te Callantsoog  is een goothoogte 

van 5,5 m en een bouwhoogte van 7 m opgenomen. Het maatvoeringssymbool 

dat op de kaart is opgenomen, is aangepast. 

 

De wijzigingsbevoegdheid in artikel 3, lid 3.7 is aangevuld, zodat ook kan wor-

den gewijzigd naar de bestemming ‘Tuin’. 

 

In artikel 24 van de regels, lid 24.2, sub c, onder 1 is er sprake van dubbel 

woordgebruik. Het woordje ‘mag’ is geschrapt. 

 

Het versienummer van de NL.IMRO-code is op de kaart en in de regels aange-

past naar de status ‘vastgesteld’ Ook is er een nieuwe GML (digitaal bestem-

mingsplan) gemaakt. 



 

 

B i j l a g e  



 

 

O v e r l e g r e a c t i e  

R i j k s w a t e r s t a a t  

N o o r d - H o l l a n d  
 













 

Over l eg reac t ie  R i j k swate r s taa t  Noord -Ho l l and  van  

15  ju l i  2009  

 

 

 

R ea c t i e  

De opmerkingen van Rijkswaterstaat Noord-Holland hebben betrekking op veronderstelde ontbrekende 

samenvattingen van Europees- en Rijksbeleid. 

 

In het algemeen kan bij de opmerkingen, zoals opgenomen in de overlegreactie, worden gesteld dat het 

voorliggende bestemmingspan een conserverend bestemmingsplan is. Het bestemmingsplan is gericht op 

het bieden van een goede planologisch-juridische basis voor de bestaande situatie. Grote ontwikkelingen 

worden op grond van het bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. 

 

Wat betreft het Europees beleid zoals opgenomen in de Kaderrichtlijn Water kan worden opgemerkt dat 

dit beleid is opgenomen in hoofdstuk 4, paragraaf 4.6 Waterhuishouding, van de toelichting. In paragraaf 

4.6 is het beleid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) opgenomen. Voor het 

voorliggende bestemmingsplan is het beleid en het verstrekte wateradvies opgenomen in de toelichting 

van het bestemmingsplan. Het HHNK heeft de afweging gemaakt welk beleid van toepassing is, opge-

nomen mag worden dat Kaderrichtlijn Water is overwogen en uitgewerkt is in de overlegreactie van het 

HHNK. 

 

Van het Europees beleid, zoals opgenomen in de in de overlegreactie genoemde Europese richtlijn en 

aanbeveling, mag ook verwacht worden dat dit in het beleid en advies van HHNK is overwogen en uit-

gewerkt. Hierbij moet ook worden opgemerkt dat het beleid zoals opgenomen in de richtlijn en aan-

beveling geen inhoudelijke gevolgen voor de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan heeft, 

omdat het voorliggende plan geen ontwikkelingen mogelijk maakt. 

 

Voor wat betreft het in de overlegreactie genoemde Rijksbeleid kan worden opgemerkt dat deze welis-

waar niet rechtstreeks maar beslist wel indirect in het bestemmingsplan is opgenomen. In hoofdstuk 3, 

paragraaf 3.1 Rijksbeleid van de toelichting is dit ook opgemerkt: “het beleid zoals opgenomen in de 

Nota Ruimte, alsook het andere rijksbeleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening, heeft zijn door-

werking in het provinciaal en gemeentelijk beleid (…) (dit in overweging nemende wordt het dan ook niet 

noodzakelijk geacht hier een verdere uiteenzetting van het rijksbeleid op te nemen)”. Ook hierbij moet 

worden opgemerkt dat het in de overlegreactie genoemde Rijksbeleid geen inhoudelijke gevolgen voor de 

regels en de verbeelding van het bestemmingsplan heeft. 

 

Wat betreft de opmerking over het ontbreken van een technische omschrijving van de waterhuishouding 

in en in de directe omgeving van het plangebied, wordt verwezen naar onze reactie op de opmerking wat 

betreft het Europees beleid. 

 

 



Met betrekking tot de opmerking over het opnemen van een hoofdstuk “Verkeer en vervoer” kan worden  

gesteld dat het in beginsel mogelijk is een betreffende paragraaf in de toelichting op te nemen. De in-

houd van een dergelijk hoofdstuk zou moeten worden toegespitst op: 

1. de verkeersproductie van het plangebied; 

2. de ontsluiting van de verschillende delen van het plangebied voor de diverse categorieën wegge-

bruikers, waaronder het openbaar vervoer; 

3. de verkeersveiligheid op de wegen binnen het plangebied en de ontsluitende wegen. 

 

De inhoudelijke beschrijving van een dergelijk hoofdstuk heeft echter geen meerwaarde voor een con-

serverend bestemmingsplan, omdat het bestemmingsplan niet voorziet in (grote) ontwikkelingen.  

 

De overlegreactie heeft geen gevolgen voor het plan. Het plan is niet aangepast. 
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