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Advies 
Voorgesteld wordt om: 
1. met betrekking tot de zienswijzen en de vooroverlegreacties een beslissing te nemen overeen

komstig de beoordeling zoals aangegeven in de Nota beantwoording 3.1.1. overlegpartners en 
Nota van beantwoording zienswijzen, bijlagen 1 en 2 bij het raadsbesluit; 

2. ambtshalve een aantal wijzigingen aan te brengen in het bestemmingsplan; 
3. met inachtneming van het gestelde onder 1 en 2 het bestemmingsplan De Zilk op grond van 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjec
ten als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0576.BP201200010 met de bijbehorende bestanden 
zowel analoog als digitaal gewijzigd vast te stellen; 

4. geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, 
voor het bestemmingsplan De Zilk vast te stellen. 

Inleiding 
Het huidige bestemmingsplan "De Zilk" is op 31 augustus 2000 vastgesteld door de gemeenteraad 
en is op 26 maart 2001 goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Zuid Holland. 

Het nieuwe bestemmingsplan "De Zilk" vormt onder andere het planologisch-juridisch kader voor 
een drietal ontwikkelingen binnen dorpskern De Zilk, te weten: 

1. de ontwikkeling van woningen op de locaties "Zoutdepot" en een deel van de sportvelden; 
2. het draaien van de voetbalvelden en het verplaatsen van de tennisvelden ten behoeve van 

deze nieuwbouwontwikkeling; 
3. functiewijziging en hoogniveau renovatie van Trefcentrum De Duinpan. 

Voor het overige deel van het plangebied is het nieuwe bestemmingsplan conserverend van aard. 

Beoogd effect 
Het bestemmingsplan De Zilk moet zowel digitaal als analoog worden vastgesteld door de gemeen
teraad van de gemeente Noordwijkerhout. 

Argumenten 
Het ontwerpbestemmingspian De Zilk heeft van woensdag 20 maart tot en met woensdag 1 mei 
2013 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode had iedereen de mogelijkheid om een zienswijze 
in te dienen. Van deze mogelijkheid hebben 7 reclamanten gebruikgemaakt. 

De ingekomen zienswijzen zijn tijdig ingediend. In de bijgevoegde Nota van beantwoording zienswij
zen bestemmingsplan De Zilk zijn de ingekomen zienswijzen samengevat en voorzien van een ant
woord aangevuld met een advies om het ontwerpbestemmingspian al dan niet aan te passen. 

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld de volgende wijzigingen in het 
ontwerp bestemmingsplan door te voeren. 
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Verbeelding 
De maximale goot- en bouwhoogte van de woningbouw op de locatie van de huidige tij
delijke supermarkt (Breeland) wordt conform de bestaande omliggende bebouwing in 
respectievelijk 6 en 9 meter aangepast; 

- De grootte van het terrein (Beeklaan 18) met de huidige bestemming "bedrijf, detailhan
del volumineus" wordt conform het huidige gebruik aangepast 

- De in 1996 gerealiseerde sprinklertank aan de Beeklaan 18 wordt opgenomen conform 
de verleende vergunning. 

Daarnaast is het ontwerpbestemmingspian in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit 
ruimtelijke ordening toegestuurd aan de overlegpartners, te weten het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, de Brandweer Hollands-Midden, de Provincie Zuid-Holland en de Monumentencommissie. 

De overlegpartners hebben hun reactie aan de gemeente kenbaar gemaakt. Dit is opgenomen in 
Nota van beantwoording 3.1.1. overlegpartners bestemmingsplan De Zilk. Voorde volledige inhoud 
van de reacties en de beantwoording hiervan verwijzen wij u naar bijlage 2. ; 

Naar aanleiding van de ingediende overlegreacties wordt voorgesteld de volgende wijzigingen in het 
ontwerp bestemmingsplan door te voeren: 

Toelichting 
- De relevante beleidskaders van het Hoogheemraadschap van Rijnland op te nemen. 

Ook wordt er nog een aantal ambtshalve wijzigingen voorgesteld. Het gaat hier om het verbeteren 
van schrijffouten, actualiseren van regelgeving in de toelichting en het weergeven van de juiste loca
tie van de watertransportleiding op de verbeelding. Daarnaast wordt voorgesteld om enkele (be
gripsbepalingen in de regels aan te passen, zodat deze bepalingen in alle nu in procedure zijnde 
bestemmingsplannen gelijkluidend zijn. Dit om zowel de rechtszekerheid voor de burger als de toe
pasbaarheid en handhaafbaarheid voor de gemeente te vergroten. Ook wordt de wijzigingsbe
voegdheid voor het verschuiven van de waterleiding in artikel 10.3 toegevoegd. 

Het gaat om de volgende ambtshalve wijzigingen: 

Regels 
- artikel 1.3 van de regels te wijzigen in "aan- en uitbouw: een uitbreiding van het (be

staande) ruimte, welke is gebouwd aan een hoofdgebouw, die door de vorm onderschei
den kan worden van het hoofdgebouw en in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan 
het hoofdgebouw". 

- artikel 1.6 van de regels te wijzigen in: "aan-huis-gebonden beroep: een (para)medisch, 
juridisch, administratief, therapeutisch, verzorgend, ontwerptechnisch, kunstzinnig of 
daarmee gelijk te stellen beroep of bedrijf dat, in een woonruimte wordt uitgeoefend door 
de bewoner, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat 
een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming 
is." 

- artikel 1.17 van de regels inzake bijbehorend bouwwerk te verwijderen. 
- aan artikel 1 van de regels toevoegen: "bijgebouwen: een op zichzelf staand, al dan niet 

vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en 
dat in architectonisch en functioneel opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw." 

- aan artikel 1 van de regels toevoegen: "overkapping: een bouwwerk, geen gebouwen 
zijnde, voorzien van een gesloten dak en maximaal (één/twee) wanden.". 

- Aan artikel 10.3 wordt een extra wijzingsbevoegdheid toegevoegd met de volgende tekst: 
"Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 
van de Wet ruimtelijke ordening de gronden ter plaatse van de bestemming Sport te wijzi
gen ten behoeve van de aanleg van een waterleiding met bijbehorende voorzieningen, 
met dien verstande dat de bestaande waterleidingen, zoals aangeduid met de bestem
ming 'Leiding - Water' zal komen te vervallen." 

Datum raadsvergadering 27 juni 2013, 
agendapunt 4.6 
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Toelichting 

- Schrijffouten en actualiseren van regelgeving in de toelichting te verbeteren. 

Verbeelding 
De juiste locatie van de watertransportleiding op te nemen. 

Deze lijst is ook opgenomen in het bijgevoegde raadsvoorstel en - besluit en de notitie beantwoor
ding zienswijzen bestemmingsplan De Zilk. 

Kanttekeningen 
Natuurbeschermingswet 
Het nabij De Zilk gelegen natuurgebied Kennemerland-Zuid wordt aangewezen als Natura 2000-
gebied (hierna NB-wet). Daarom is getoetst of er na het in werking treden van het bestemmingsplan 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden kunnen worden verwacht; en - in het verlengde 
daarvan - of er een vergunning is vereist voor projecten die het bestemmingsplan mogelijk maakt. 
Uit dat onderzoek is gebleken dat de herontwikkeling van het Zoutdepot leidt tot een toename van 
recreanten in het Natura 2000 gebied en daarmee tot effecten voor de Nauwe Korfslak, voor vlinder
en sprinkhaansoorten en voor de Velduil en Tapuil. Een vergunning in het kader van de NB-wet is 
niet nodig, wel moet de Provincie Noord-Holland toetsen of het onderzoek volledig is. Deze toetsing 
is aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland. 

Flora en Fauna 
Op grond van de Flora en Faunawet is het verboden om beschermde planten te vernielen o f te be
schadigen en om beschermde dieren te verstoren, verwonden of te doden. Daarnaast is het verbo
den rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten te beschadigen, weg te nemen o f te ver
nielen. Onder voorwaarden is ontheffing van deze regels mogelijk. In dit verband is onderzoek ge
daan naar de natuurwaarden in het plangebied en is een beoordeling gemaakt van eventuele effec
ten op deze waarden. Uit dit onderzoek blijkt dat het plangebied geschikt is als leefgebied voor een 
aantal plant- en diersoorten die onder de bescherming van de Flora- en Faunawet vallen. Na aan
vullend onderzoek is de aanwezigheid van de Zandhagedis nabij het Zoutdepot aangetoond. Voor 
het verplaatsen van de zandhagedis uit het plangebied is ontheffing ex artikel 75 van de Flora en 
Faunawet aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken. Deze ontheffing is op 23 mei 
2013 ontvangen. 

Waternet 
De gemeente heeft op de locatie Zoutdepot twee percelen van de Provincie aangekocht waarop een 
erfdienstbaarheid van Waternet is gevestigd. Die erfdienstbaarheid houdt in dat Waternet moet in
stemmen met de plannen voor die percelen. Op dit moment is over die plannen overleg met Water
net gaande. Voor het werkzaamheden ten aanzien van het draaien van de velden heeft waternet 
ingestemd. 

Financiën 
De kosten voor dit bestemmingsplan zijn ca. € 40.000,00. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht 
van het budget kosten diverse bestemmingsplannen (7650010). 

Voor de aanleg van de nieuwe sportvelden is door de gemeenteraad eerder dit jaar een krediet be
schikbaar gesteld. Voor de realisatie van de nieuwe sportkantines zal een kredietvoorstel aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd zodra de aanbesteding van de woningbouw op de locatie Zout
depot is afgerond. 

Voor de woningbouw op het Zoutdepot zal een uitwerkingsplan worden opgesteld. Omdat dit mini
maal kostenneutraal kan worden uitgevoerd, is de financiële haalbaarheid van dit planonderdeel 
verzekerd. 

Het is -gegeven het bovenstaande- niet vereist om aan het bestemmingsplan een exploitatieplan te 
koppelen. 

Datum raadsvergadering 27 juni 2013, 
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Communicatie 
Het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan De Zilk zal worden gepubliceerd in het Noord
wijkerhouts weekblad en in de Staatscourant. 
Verder zal het bestemmingsplan digitaal gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bo
vendien krijgen de indieners van een zienswijze de Notitie beantwoording zienswijzen bestem
mingsplan De Zilk toegestuurd. 

Uitvoering 
Na publicatie van het besluit tot vaststelling bestemmingsplan ligt het gewijzigde vastgestelde be
stemmingsplan gedurende een periode van 6 weken ter inzage. Binnen deze periode kunnen alleen 
belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en zij die kunnen aantonen niet in staat te 
zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad, of belanghebbenden voor 
zover het een wijziging betreft die bij de vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht, 
beroep tegen dit bestemmingsplan instellen bij de Raad van State. 

Als er geen beroep wordt ingesteld, wordt het bestemmingsplan de dag na het verlopen van de be
roepstermijn onherroepelijk. Ook dit zal worden gepubliceerd. 

Bijlage(n) 
nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan De Zilk; 

- nota van beantwoording 3.1.1. overlegpartners bestemmingsplan De Zilk. 

Noordwijkerhout, 4 juni 2013, 
burgemeester en wethouders, 

drs. T. Fabel 
secretaris 

drs. G. Goedhart 
burgemeester 
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Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan De Zilk 

De raad van de gemeente Noordwijkerhout, 

Overwegende dat: 

- het ontwerpbestemmingspian De Zilk op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, junc
to afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken van 20 maart tot 
en met 1 mei 2013, voor een ieder ter inzage heeft gelegen, welke tervisielegging tevoren op 
de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt: 

- dat iedereen in de gelegenheid is gesteld om gedurende genoemde termijn mondeling of 
schriftelijk zienswijze in te dienen; 

- dat van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerp gebruik is gemaakt; 
- dat de zienswijzen zijn opgesomd in de bij dit besluit behorende bijlage I, Nota van beant

woording zienswijzen bestemmingsplan De Zilk; 
- dat er vooroverleg op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening heeft 

plaatsgevonden met de Provincie Zuid Holland, brandweer Hollands Midden, het Hoogheem
raadschap van Rijnland en de monumentencommissie Noordwijkerhout; 

- dat de vooroverlegreacties zijn opgesomd in de bij dit besluit behorende bijlage II, Nota van 
beantwoording 3.1.1. overlegpartners bestemmingsplan De Zilk; 

- dat de zienswijzen en vooroverlegreacties aanleiding hebben gegeven om het ontwerpbe
stemmingspian De Zilk te wijzigen; 

gelet op artikel 3.1, 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening; 

gelezen het advies van de burgemeester en wethouders van 4 juni 2013, 

I. ten aanzien van de zienswijzen en overlegreacties een beslissing te nemen overeenkomstig 
de beoordeling zoals aangegeven in de Nota van beantwoording zienswijzen en Nota van 
beantwoording 3.1.1. overlegpartners bestemmingsplan De Zilk, bijlage I en II bij dit besluit 
en op grond hiervan de verbeelding aan te passen; 

II. ambtshalve de volgende wijzigingen aan te brengen in het bestemmingsplan: 
artikel 1.3 van de regels te wijzigen in: "aan- en uitbouw: een uitbreiding van een (be
staande) ruimte, welke is gebouwd aan een hoofdgebouw, die door de vorm onder
scheiden kan worden van het hoofdgebouw en in architectonisch opzicht ondergeschikt 
is aan het hoofdgebouw." 
artikel 1.6 van de regels te wijzigen in: "aan-huis-gebonden beroep: een (pa
ramedisch, juridisch, administratief, therapeutisch, verzorgend, ontwerptechnisch, 
kunstzinnig of daarmee gelijk te stellen beroep of bedrijf dat, in een woonruimte wordt 
uitgeoefend door de bewoner, waarbij de woning in overwegende mate haar woon-

besluit: 
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functie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woon
functie in overeenstemming is." 
artikel 1.17 van de regels inzake bijbehorend bouwwerk te verwijderen, 
aan artikel 1 van de regels toevoegen: "bijgebouwen: een op zichzelf staand, al dan 
niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofd
gebouw en dat in architectonisch en functioneel opzicht ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw." 
aan artikel 1 van de regels toevoegen: "overkapping: een bouwwerk, geen gebou
wen zijnde, voorzien van een gesloten dak en maximaal twee wanden." 
Aan artikel 10.3 wordt een extra wijzingsbevoegdheid toegevoegd met de volgende 
tekst: "Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de gronden ter plaatse van de bestemming 
Sport te wijzigen ten behoeve van de aanleg van een waterleiding met bijbehorende 
voorzieningen, met dien verstande dat de bestaande waterleidingen, zoals aangeduid 
met de bestemming 'Leiding - Water' zal komen te vervallen." 

III. met inachtneming van het gestelde onder 1 en 2 het bestemmingplan De Zilk op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bestaande uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0576.BP201200010 met de bijbeho
rende bestanden zowel analoog als digitaal gewijzigd vast te stellen; 

IV. geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke or
dening, voor het bestemmingsplan De Zilk vast te stellen. 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2013. 

Datum vergadering 27juni 2013 
agendapunt 4.6 
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