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Onderwerp Vaststell ing bestemmingsplan Bedrijventerreinen in 
Langedijk 
(21) 

Programma Ruimtelijke Ordening 

Gevraagde beslissing: 

1. de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ontvankelijk verklaren, 
met uitzondering van zienswijze 1, 28 en 29; 

2. de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan conform het bepaalde in 
de reactienota deels gegrond, deels ongegrond verklaren; 

3. het bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk conform het bepaalde in de 
reactienota en de lijst van ambtshalve wijzigingen gewijzigd vaststellen, bestaande uit 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0416. 
BPBTLangedijk2012-va01 met bijbehorende regels; 

4. op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening besluiten om geen 
exploitatieplan vast te stellen. 

Aanleiding/vraagstelling: 

Het plangebied van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk betreft de gronden 
binnen de bedrijventerreinen Breekland I, De Mossel, De Wuyver en een deel van de 
bedrijvigheid op het Veilingterrein en Zuiderdel. Voorafgaand aan het opstellen van het 
voorliggende bestemmingsplan is een zogenoemde Kadernota bestemmingsplan Bedrijven
terreinen in Langedijk opgesteld. In de Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen zijn 
de uitgangspunten van het beleid van de gemeente voor de bedrijventerreinen in hoofdlijnen 
uiteengezet. De Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen heeft een inspraak
procedure doorlopen en is op basis daarvan aangepast. 
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De gemeenteraad heeft de Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen op 22 januari 
2013 vastgesteld. De uitgangspunten in de Kadernota zijn uiteraard in het voorliggende 
bestemmingsplan uitgewerkt. 

Mogelijke oplossingen/alternatieven: 

Niet van toepassing 

Financiële aspecten: 

In het kader van de actualisatieslag van bestemmingsplannen is in de begroting budget 
gereserveerd. Het bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk valt binnen deze 
actualisatieslag. 
Wanneer een bestemmingsplan bepaalde bouwplannen mogelijk maakt, zoals de bouw van 
één of meer woningen, en het kostenverhaal niet anderszins is verzekerd, moet op basis 
van artikel 6.12 van de Wro tegelijkertijd met de vaststelling van een bestemmingsplan een 
exploitatieplan worden vastgesteld. Het exploitatieplan is de basis voor het doorberekenen 
van de verhaalbare kosten die de gemeente maakt om de aangewezen bouwplannen 
mogelijk te maken. Het voorliggende bestemmingsplan is voor een groot deel een 
beheerplan met een conserverend karakter. Er worden geen initiatieven genomen met 
betrekking tot een (verdere) ontwikkeling van het plangebied in het kader van onderhavig 
bestemmingsplan. Het kostenverhaal voor Breekland I is anderszins verzekerd. 
Voor onderliggend bestemmingsplan hoeft dan ook geen exploitatieplan worden 
vastgesteld. 

Overleg/inspraak/zienswijzen: 

Vanaf 12 februari 2013 heeft het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken 
ter inzage gelegen. Er zijn 29 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn verwerkt in een 
reactienota. In deze reactienota zijn alle reacties verkort omschreven. Vervolgens is het 
gemeentelijk commentaar weergegeven. Als laatste wordt beschreven of het 
bestemmingsplan naar aanleiding van de reactie wordt aangepast of niet. Overigens is de 
reactienota geanonimiseerd in verband met bescherming van persoonsgegevens bij 
bekendmaking op internet. De ingediende zienswijzen leiden tot aanpassingen in het 
bestemmingsplan. De door ons college vastgestelde reactienota is reeds toegestuurd naar 
degenen die een zienswijze hebben ingediend. Bij het voorstel treft u ook een lijst van 
ambtshalve aanpassingen aan. Het gaat hier om aanpassingen van de verbeelding, 
toelichting en regels. Deze aanpassingen hebben o.a. te maken met het feit dat voor wat 
betreft de verbeelding de laatste informatie is verwerkt. Het deel van de bedrijvigheid op het 
Veilingterrein was in de toelichting onderbelicht, dit is aangevuld. In de regels is o.a. het 
bestemmingsplan "Facetregeling detailhandel op bedrijventerreinen" en het Horecabeleid 
2012 correct verwerkt. Deze ambtshalve wijzigingen hebben in die zin geen ruimtelijke 
consequenties, daar het geldend beleid is 

Rapportage/verantwoording/evaluatie: 

Niet van toepassing 

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit: 

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk; 
Reactienota naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan; 
Lijst van ambtshalve wijzigingen. 
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Stukken die voor de raad ter inzage liggen: 

ingediende zienswijzen. 

Zuid-Scharwoude, 23 april 2013 
Burgemeester en wethouders van Langedijk, 

drs. J .F .N . (Hans) Cornel isse 
burgemeester 

E. (Erik) Annaert 
gemeentesecretaris/directeur 



Gemeente Langedijk 

De raad van de gemeente Langedijk; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 2013, nummer 21; 

gelet op het artikel 189 van de gemeentewet; 

b e s l u i t : 

1. de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ontvankelijk verklaren, met 
uitzondering van zienswijzen 1, 28 en 29; 

2. de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan conform het bepaalde in de 
reactienota deels gegrond, deels ongegrond verklaren; 

3. het bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk conform het bepaalde in de 
reactienota en de lijst van ambtshalve wijzigingen gewijzigd vaststellen, bestaande uit 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0416. 
BPBTLangedijk2012-va01 met bijbehorende regels; 

4. op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening besluiten om geen 
exploitatieplan vast te stellen. 

Aldus vastgesteld door de raad van de 
gemeente Langedijk in zijn openbare 
vergadering'van 25 juni 2013. 

N. Fintelman 

:ter, 



2 5 JUNI 2013 ^ / , 
Amendement 

2013 ' f j 

De gemeenteraad van Langedijk, in vergadering bijeen op 25 juni 2013| sprekend 
over het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen in 
Langedijk"; 

constaterende dat: 

• in het d.d. 6 juni jl. ontvangen memo inzake bovengenoemd bestemmingsplan 
aange-geven wordt dat de eerder door de portefeuillehouder gemelde 
onderhandelingen met partijen welke betrokken zijn bij de (2e) Industriestraat 
zodanig gevorderd zijn dat nog voor het zomerreces een overeenkomst 
tussen deze betrokken partijen kan volgen; 

• dat een dergelijke overeenkomst de basis kan vormen voor een 
heroverwegingen van de bestemmingen zoals opgenomen in het 
bestemmingsplan "Bedrijventerreinen in Langedijk" voor de gronden gelegen 
binnen het gebied begrensd aan de zuidzijde door de Juliana van 
Stolbergstraat, aan de oostzijde door de Oostelijke Randweg, aan de 
noordzijde door de Veilingweg en aan de westzijde door de Industriestraat; 

overwegende dat: 

• het wenselijk is dat een dergelijke heroverweging uitmondt in een 
bestemmingsplan met een overwegend gemengde bestemming voor het 
gehele hiervoor genoemde gebied binnen een maximale milieucategorie 2 
waardoor qua milieu zonering een beduidend betere overgang wordt bereikt 
ten opzichte van zowel de nieuwe woonwijk Veilingterrein alsook de 
bestaande woonbebouwing ten zuiden van de Juliana van Stolbergstraat; 

• een dergelijk nieuw bestemmingsplan tevens de mogelijkheid biedt om 
bestaande en beoogde woonfuncties beter te faciliteren; 

• voor de overige percelen aan de (2e) Industriestraat een voorontwerp 
bestemmings-plan in ontwikkeling is dat volgens planning september 2013 in 
procedure wordt gebracht. 

b e s l u i t : 

die delen van het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen in Langedijk" welke 
betrekking hebben op het gebied begrensd door de Juliana van Stolbergstraat 
aan de zuidzijde, de Oostelijke Randweg aan de oostzijde, de Veilingweg aan de 
noordzijde en de Industriestraat aan de westzijde uit genoemd bestemmingsplan 
te schrappen en op te nemen in het in ontwikkeling zijnde voorontwerp
bestemmingsplan Industriestraat e.o. 
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2 5 JUNI 2013 concept 

AMENDEMENT BP Bedrijventerreinen - onderdeel Breekland 

De gemeenteraad van Langedijk, in vergadering bijeen op 25 juni 2013, sprekend over het 
bestemmingsplan Bedrijventerreinen, 

constaterende dat: 
• In het bestemmingsplan Bedrijventerreinen de bouwhoogten zijn verhoogd van 10 naar 12,5 

respectievelijk 15 meter (met uitzondering van de randen en Diepsmeerweg); 
• de huidige gebouwen vooral variëren in bouwhoogtes tot 7 meter; 
• dat bij het tot stand komen van Breekland afspraken zijn gemaakt met bewoners van 

Oudkarspel over bouwhoogtes, groene bufferzone en categorisering; 

overwegende: 
• dat bij het tot stand komen van bedrijventerrein Breekland afspraken zijn gemaakt met 

bewoners van Oudkarspel over bouwhoogtes, groene bufferzone en categorisering; 
• Dat bestemmingsplannen rechtszekerheid dienen te bieden aan burgers 
• Dat er geen directe relatie is aan te geven met bestaande bouwmogelijkheden en 

achterblijven van ontwikkelingen Breekland; 

besluit het collegevoorstel als volgt aan te passen: 

Daar waar in de tekst van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen gesproken wordt over een 
verhoging van de bouwhoogten naar 12,5 respectievelijk 15 meter, deze teksten te schrappen. 

en gaat over tot de orde van de dag 
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ZIN IN DE TOEKOMST 2 5 JUNI 201% 

MOTIE 

De gemeenteraad van Langedijk, in vergadering bijeen op 25 juni 2013, sprekend over het 
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, 

constaterende dat: 
• in het bestemmingsplan Bedrijventerreinen, als antwoord op zienswijze nr. 18, het perceel 

van bedrijf Bakker Brothers, Oostelijke Randweg 12 te Noord Scharwoude fors wordt 
uitgebreid met bestemming "bedrijventerrein" in plaats van de huidige bestemming "Uit te 
werken bestemming natuur en recreatie"; 

overwegende: 
• in het recente verleden de Structuurvisie 2012 - 2030 is vastgesteld; 
• in deze Structuurvisie de herinrichting van de oostrand van Noord Scharwoude is benoemd 

als een natuurontwikkelingszone met veel water en natuur; 
• In het beleid van de gemeente zoals omschreven in de concept Ecologische Visie het 

"concreet versterken van bestaande natuur" richtinggevend is; 

• Dat het college -uiterlijk a4*tmo 2013- voorstellen doet ter compensatie van de nu vervallen 
vierkante meters natuur door aanwijzing bestemming natuur elders in de gemeente 

en gaat over tot de orde van de dag 

spreekt uit: 

Namens de fractie (s) van 


