






	

AMENDEMENT	

De raad van de gemeente Heemskerk, in vergadering bijeen op 20 februari 2014, behandelend agendapunt 15,
raadsvoorstel nr. 21;	

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet;	

gelet ook op artikel 35, eerste lid van het Reglement van orde van de gemeente Heemskerk;	

constaterende dat	

	

 •	


De Raad van State heeft besloten dat de raad van Heemskerk uiterlijk 7 mei 2012 het bestemmingsplan
Heemskerkerduin Noorddorp op slechts bepaalde onderdelen moest hebben herzien 	


	

 •	


Het college de raad voorstelt om meer dan alleen de bij de uitspraak bepaalde onderdelen te herzien	


	

 •	


Er geen (beloofde) evaluatie heeft plaatsgevonden die als inbreng kan dienen voor een planherziening	


	

 •	


Met het besluit het bestemmingsplan weer voor 10 jaar geldig is zonder dat er wezenlijke wijzigingen in het
plan zijn aangebracht 	


	

 •	


Het bestemmingsplan sinds de inwerkingtreding niet die duidelijkheid en rechtszekerheid heeft geboden die
een bestemmingsplan moet bieden

!

overwegende dat 	

	

 •	


Een ander planologisch regime dan het raadsvoorstel beoogd in dit gebied gewenst is	


	

 •	


Integrale herziening van het bestemmingsplan daarvoor noodzakelijk is 	


	

 •	


De voorgestelde andere wijzigingen dan die door de Raad van State bevolen zijn, een voortzetting/uitbreiding
zijn van de verrommeling en versnippering

!

!
besluit	

in het voorgestelde ontwerp-besluit de beslispunten 1 en 2 te vervangen door: 	

	

 1.	


Uitsluitend in te stemmen met de reactie op de tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediende zienswijzen,
zoals opgenomen in de “Nota zienswijzen” die betrekking hebben op die onderdelen die door de Raad van
State bij besluit van 7 december 2011 zijn bevolen te herzien. 	


	

 2.	


Het bestemmingsplan eerste herziening Heemskerkerduin Noorddorp uitsluitend vast te stellen voor die
onderdelen die door de Raad van State bij besluit van 7 december 2011 zijn bevolen. 	
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