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• W y Q E M E E N T E 

Hoorn Raadsbesluit 

Zaaknummer : 1211523 

Steller : C A . A . M . Plat 
Afdeling : Stadsontwikkeling 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 maart 2017 

betreft: Vaststellen bestemmingsplan Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 

gelet op: afdeling 3.2 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht 

overwegende dat: 
• voor het plangebied Hoorn-Noord en Venenlaankwartier een nieuw bestemmingsplan is opgesteld; 
• het ontwerp bestemmingsplan van 1 november tot en met 12 december 2016 ter inzage heeft 

gelegen; 
• gedurende deze termijn belanghebbenden zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan konden 

indienen; 
• over het ontwerp bestemmingsplan zienswijzen zijn ingediend; 
• deze zienswijzen zijn beoordeeld in de Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerp 

bestemmingsplan Hoorn-Noord en Venenlaankwartier; 
• enkele zienswijzen leiden tot wijzigingen van het ontwerp bestemmingsplan. 

De Raad van de gemeente Hoorn besluit: 
1. de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
2. de zienswijzen van Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier voor wat betreft de toelichting 

van het bestemmingsplan (klimaatbestendige stad en waterrobuust bouwen) en de 
gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk' gegrond te verklaren en voor het overige ongegrond te 
verklaren; 

3. de zienswijzen van H. Meijdam voor wat betref de groenstrook voor en naast de woning gegrond te 
verklaren en voor het overige ongegrond te verklaren; 

4. de zienswijzen van Liander voor wat betreft de 50kV-kabelverbinding gegrond te verklaren en voor 
het overige ongegrond te verklaren; 

5. de Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Hoorn-Noord en 
Venenlaankwartier vast te stellen; 

6. het bestemmingsplan Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 
(NL.IMRO.0405.HoornNoordVenenlaankw-on01) gewijzigd vast te stellen; 

7. geen exploitatieplan vast te stellen f 
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De voo/zT 

Jekendmaking: 
jblicartie in Westfriesland op Zondag en in de Staatscourant 


















































