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Beknoptvoorstel
Hetbestemmingsplan "1ePartiëleherzieningBroekhorn"gewijzigdvaststellen.
Geenexploitatieplanvaststellen.
Toelichting
Tenbehoevevanhetbestemmingsplan Broekhorn iseen 1 epartiëleherzieningopgesteld.
Hetbestemmingsplan Broekhomisbijuitspraak vandeRaadvanStatevan20januari2010
onherroepelijkgoedgekeurd metuitzonderingvanhetplandeelmetdebestemming 'Water(WA)'
voorzover hetdeversmalling (sluisje)tennoordoostenvan hetperceelWesterweg 19betreft.
Indeze 1 epartiëleherzieningisdebreedtevanhetsluisjeteruggebracht naardehuidigebreedte
conformde uitspraak.Verderligtereenaantalverzoekenommedewerking aanbouwplannendie
nietinhetgeldendeplanpassen.Tevensgaathetomherstelvaneenaantalgebrekendiena
goedkeuringaanhetlichtzijngekomen.Bovendien ishetdoorhetverwerven vangrondenvoor
eenaantaldelen nietmeernoodzakelijk ommeteenuitwerkingsplicht tewerken.De
uitwerkingsplicht ishiervanafgehaaldendewoonbestemming iseen eindbestemming
geworden.
Inspraak
Inverband methetgeringeaantalwijzigingen inhetplanisdeinspraak beperktgebleventothet
toezendenvanhetontwerpplan aandiegenenwier perceelonderdeelisvandeze partiële
herzieningenishendegelegenheidgegeven hieroptereageren.
Hierop iséén reactie binnengekomen.
Overleg
Tevensishetontwerpplan aaneenaantalinstantiesgezonden,waaronderdeprovincie,VROM
enhethoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Vromenprovincie hebbenlatenwetengeenopmerkingentehebbenoverhetplan.Het
hoogheemraadschap hadéénopmerkingoverdeplankaart.
Naaraanleidingvandereactiesishetplanaangepast.
Ontwerpplan enontvankelijkheidzienswijze
Hetontwerpbestemmingsplan"1ePartiëleherzieningBroekhorn"heeftvervolgens metingang
van8apriljl. gedurendezesweken(t/m 19mei2010)voordevaststellingtervisiegelegen.
Gedurendedetermijnvantervisieleggingkoneen iederzienswijzen bijdegemeenteraad
indienen.Vandegelegenheidtothetindienenvanzienswijzen isgebruikgemaaktdoorde
RensenAdvocaten namensdeheerSchermer. DeheerSchermer iseigenaarvande percelen
Westdijk 32t/m36.
Dezienswijze isbinnendetermijningediend enderhalve ontvankelijk.
Deinhoudvandezienswijzeluidtalsvolgt:
1. Reclamantwenstinhetbestaandegebouweenaantalwoningenenbedrijfsruimten te

realiseren.Dewijzigingsbevoegdheidzietnietalleenopdepercelenvanreclamant,maar
ophetgehelegebiedaangeduidmetdebestemmingGD 1.Theoretisch ishetdusook
mogelijk datinanderebestaandegebouwenwoningbouwgerealiseerd kan worden.
2. Zoalseerderaangegevendrijft reclamantgeenantiekhandelenheeftuwcollege
aangegevenondervoorwaarden medewerkingteverlenenaan(buitenplanse) ontheffing
vanhetbestemmingsplan.Reclamantwenstinhetnieuwebestemmingsplaneenruimere
bestemmingaanzijnpercelentoegekendzien.Daarbijdenkthijaanbedrijvigheidinde
milieucategorie 1 en2zoalsaangegevenbijdestaatvanbedrijfactiviteiten,waarbijdeze
staatuitgebreiddienttewordenmetopslagvangoederenenhetbedrijfdatreclamant
heeft,namelijk eenkeukenatelier metwerkplaats.
3. Indevoorschriften (artikel33.1,)isopgenomendathetverboden istenaanzienvan
detailhandelfunctiesterealiserenmeteenverkeersaantrekkende werking,waaronder
showrooms,Ditisinstrijdmetuweerderetoezeggingdatindegebouwenvandient
bedrijven mogenwordengevestigddieeenshowroomhebben.
Reactiegemeente
Ad 1. Injanuari2009heeftHenselmansOntwikkeling namensdeheerSchermereen
principeverzoek ingediendvoorhetrealiserenvanappartementen enbedrijfsruimteinhet
gemeentelijk monumentWestdijk 32-36devoormaligemaalderij"DeGoede
Verwachting".
Op19mei2009heeftuwcollege beslotenondervoorwaarden hieraanmedewerkingte
verlenenomdatinplanologisch enstedenbouwkundig opzichtditeeninitiatiefisdateen
verbeteringsimpuls kangevenaandeomgeving.Overigensginghetdaarbijomdrie
woningen.Tot eenconcrete bouwaanvraag ishettotopheden nognietgekomen.Indenu
voorliggende partiëleherzieningvanhetbestemmingsplan hebbendebedrijfsgrondenin
dehoekvandeWestdijk debestemmingGemengd 1 gekregenenisviaeen
wijzigingsbevoegdheid hetrealiserenvanvierwoningen mogelijkgemaakt.Meer
woningenzijnnietmogelijk. Inhetontwerpplan ligtdewijzigingsbevoegdheid echterover
hetgehelegebied.Ditwasnietdebedoelingendienttewordenteruggebrachttothet
pand,devoormalige maalderij"DeGoedeVerwachting",vandeheerSchermer.
Ad2. OpdebestemmingGemengd 1 wordtinderegels bedrijfsactiviteiten uitde
milieucategorie Ien IItoegelaten.Somskaneenbedrijfsactiviteit uitdemilieucategorieIII
wordengeachttebehorentotmilieucategorie II,wanneeraantoonbaar kanworden
gemaaktdatdezenaaraardeninvloedopdeomgeving (geletopdespecifiekewerkwijze
ofbijzonderverschijningsvorm) hiermeegelijk kanwordengesteld.
Inverband hiermeewordtvoorgesteldombijdebestemmingGemengd 1 een
mogelijkheidoptenemenomontheffingteverlenenvoorhettoelatenvaneenactiviteituit
deStaatvan bedrijvenactiviteiten milieucategorie lilwanneeraantoonbaar kanworden
gemaaktdatdezenaaraardeninvloedopdeomgeving(geletopdespecifieke
werkwijze,bijzonderverschijningsvorm enbeperkteverkeersaantrekkende werking)
geachtkanwordentebehorentotdevolgenscategorie II toegelatenbedrijven.
Ad3. Reclamantheeft nubijzijnkeukenatelier enwerkplaats eenkleineshowroom.Geziende
oppervlakteendeaardvanhetbedrijflevertditgeenproblemenop.Omtevoorkomen
dathetpandgeheelshowroomkanwordenwordtvoorgesteldombijdebestemming
Gemengd 1eenontheffingsmogelijkheid optenemenvoorhettoelatenvaneenbeperkte
oppervlakteaanshowroomruimte (max 160m2perbedrijf).Waarbijdevoorwaarden
geldendatdeverkeersaantrekkendewerkingbeperktzalzijnvanwegedeaardvanhet
bedrijfendetentoontestellengoederenenparkerenopeigenterreinkanplaatsvinden.
DezienswijzevanRensenAdvocaten namensdeheerSchermer kangegrondwordenverklaard.
Dewijzigingen kunneninhetvasttestellen planwordenopgenomen.
Ambtshalve wijzigingen
AandeWestdijk 700ligteenwoonboot. Hetblijktdatvoordezewoonbootin2002het
waterschapeenontheffing heeftverleendenertevenseenwoonvergunningafgegevenis.
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.25 mei 2010
gelet op artikel 3.8 en 6.12 van deWet ruimtelijke ordening;
besluit
Met overname van de in het voorstel aangegeven overwegingen:
I.
de zienswijzen van Rensen Advocaten namens de heer Schermer gegrond te
verklaren;
II.
het bestemmingsplan " 1 e Partiele herziening Broekhom" vast te stellen met
inachtneming van de volgende wijzigingen;
In de regels:
> artikel 3 Gemengd - 1 aanvullen met het opnemen van twee
ontheffingsmogelijkheden van de gebruiksregels;
> artikel 9Water lid 9.2 bouwregels aanvullen met bouwregels voor de
functieaanduiding 'woonschepenligplaats Wl';
Op de verbeelding:
> aanpassen van de 'Wro -zone wijzigingsbevoegdheid' op de bestemming
'Gemengd-1';
> opnemen van de functieaanduiding 'woonschepenligplaats Wl' inde bestemming
'Water' ter hoogte van de Westdijk 38;
III.
geen exploitatieplan vast te stellen.

Heerhugowaard, 28 september 2010

De Raad voeffioemd,
ie griffier,

de voorzitter,

Op24juni2003ishettoenvigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied 1972aangepastmet
eenverbodsbepaling voorwoonboten.Uiteengerechtelijke uitspraak bleekdatinde bestemming
'Water'zonder bijbehorende gebruiksregelswoonboten moestenwordentoegestaan.
Dewoonboot(nr700)lageralvoor24juni2003enwasdusopgrondvanhet bestemmingsplan
Landelijk Gebied 1972toegestaan.Inhetbestemmingsplan Broekhomisverzuimddeze ligplaats
wederomoptenemen.
Indezepartiële herzieningwordtde ligplaatsviaeenfunctieaanduiding 'woonschepenligplaats'
opdebestemming "Water"toegestaan.Inderegelszijndeafmetingenvoor lengtehoogteen
breedteaangegeven.
Hetbestemmingsplan kangewijzigdwordenvastgesteld.
Bijhetbestemmingsplan behoeft geenexploitatieplantewordenvastgesteld.Hetverhaalvan
kostenvandegrondexploitatie isverzekerddoormiddelvaneengeslotenovereenkomst metde
initiatiefnemer. Opgrond hiervan kandefinanciële uitvoerbaarheidvanhetplaninvoldoende
mategewaarborgdwordengeacht.
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