
 Schagen 

 

Onderwerp           : bestemmingsplan Nes 32, Schagen vervolg op ons betoog in de       
Oordeelsvormende vergadering van 2 maart 2021 
 

Datum                  : 15 maart 2021 
 
 
Beste fractie, 

 
In ons betoog in de OV hebben wij aangegeven wat de basis is voor de ruimte voor ruimte regeling. 
Het uiteindelijk ter inzage te leggen bestemmingsplan rust op drie pijlers die voortvloeien uit de 
provinciale regeling Ruimte voor ruimte en die voorafgaan aan een bestemmingsplan: 

1. de vaststelling dat er sprake is van storendheid van bebouwing en daarvoor zijn nodig een 
landschappelijke analyse door initiatiefnemer en een toets in eerste aanleg door de gemeente 
gevolgd door een provinciale toets door de ARK (adviseur/adviescommissie ruimtelijke 
kwaliteit). Pas na een positief advies van die ARK komen de volgende pijlers in beeld onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente; 

2. het kosten en opbrengstenplaatje middels het formulier exploitatieopzet Ruimte voor ruimte 
dat leidt tot een berekend aantal compensatiekavels/(-woningen) en  

3. de overeenkomst met initiatiefnemer waarin alles is/wordt vastgelegd, de anterieure 
overeenkomst (alles, behalve – volgens het college- de grondwaarden uit de exploitatieopzet 
als bedoeld in punt 2?). 
 

De gegevens onder de punten 2 en 3 ontbraken bij de ter inzage gelegde stukken. Die hebben wij 
opgevraagd en gekregen. Voor het aspect “storendheid” meenden wij vooralsnog op de toelichting 
van het bestemmingsplan te kunnen varen. Hoewel dat wel erg mager is.  
 
In de anterieure overeenkomst lezen wij: 

 
Dat was aanleiding voor D66 om het stuk op grond waarvan het college de storendheid van de voor 
de sloop voorgedragen bebouwing heeft vastgesteld en de mail van 26 november 2019 op te vragen 
via de griffie.  
We hebben de gebeurtenissen en de stukken in een tijdlijn gezet. Het leek ons goed uw fractie 
daarvan kennis te laten nemen. 
 
Tot globaal 2019 
Gedoe met de omgeving over milieu- en bouwaspecten van het bedrijf; twee keer een gang naar de 
Raad van State waarin de gemeente in het ongelijk is gesteld.  
Kennelijk heeft dat gedoe de vof Houtenbos die komend vanuit Waarland vanaf januari 2015 daar is 
gevestigd doen besluiten te vertrekken naar de Groote Sloot en een aanvraag te doen in het kader 
van Ruimte voor ruimte. Na een principebesluit van het college is dat proces in gang gezet met een 
onderzoek naar de storendheid van de bebouwing. 
 
Oktober 2019 
Studio Groenburg heeft de beoordeling storende bebouwing opgesteld en die dateert van 31 oktober 
2019. Na een grondige en kundige analyse van het landschap komen zij tot een invulling met een 
voorstel voor compensatiewoningen/-kavels op de locatie Nes 32, Schagen. Het is over die 

 



beoordeling van studio Groenburg waar de provinciale ARK een storendheidsbeoordeling is gevraagd, 
die vervolgens is gegeven.  
 
 
Studio Groenburg komt voor de Nes tot onderstaand bebouwingsvoorstel voor twee woningen aan de 
Nes. Wel geven zij aan dat voor de compensatie meer woningen nodig zijn. Zij stellen voor de andere 
kavels elders aan stedelijk gebied te realiseren.  
Die passage is bijgevoegd. 

 

Citaat uit de beoordeling studio Groenveld 

Uitgangspunt voor het beschrijven van de ruimtelijke kwaliteit zijn twee kavels op deze locatie. 
Om sloop en herontwikkeling financieel mogelijk te maken, zijn er ter compensatie meer 
kavels noodzakelijk. Op de locatie zijn twee kavels goed inpasbaar. De andere kavels kunnen 
elders, grenzend aan stedelijk gebied/ dichtbij bebouwde ruimte gerealiseerd worden. Een 
exploitatieopzet (OPEX) daarvan, kan pas opgezet worden nadat de verwerving en daarmee 
het kostenbeeld van een compensatie locatie rond is.  

November 2019 
Die beoordeling van het rapport van buro Groenburg wordt door de planadviseur Noord-Holland Noord 
per mail van 26 november 2019 aan de casemanager doorgegeven en dat is waar in de anterieure 
overeenkomst naar verwezen wordt. 

 
 



In het provinciaal advies is ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit het rapport van buro Groenburg 
met het voorstel voor 2 woningen op locatie zelf en de overige op een andere locatie de basis. 
 
26 november 2019 – 26 mei 2020 
Tijdspanne van 6 maanden voor overleg met initiatiefnemers, zijn rechtsopvolger en/of de directe 
omgeving en andere zaken?????  
 
26 mei 2020 
Uit al die stukken wordt vervolgens een ambtelijk advies gecomponeerd.  
Het collegebesluit van 26 mei 2020 volgt het ambtelijk voorbereidde voorstel van 18 mei 2020. 
Onderstaande schermafbeelding toont dat collegebesluit.  

 
 
Opvallend (positief!) is wat onder punt 3 is besloten: sociale woningbouw? In dit besluit wordt het 
voorstel “buro Groenburg” voor 2 woningen aan de Nes gevolgd. Voor meerdere uit de 
exploitatieopzet volgende compensatiewoningen/-kavels moet een andere locatie worden gezocht.  
 
Van 26 mei tot 15 oktober 2020 
We constateren dat er in die periode een nieuw plan wordt ontwikkeld voor de bouw van 7 woningen. 
De uitkomst van de -discutabele- “invuloefening” bedoeld als exploitatieopzet van H3 landelijk 
vastgoed bv met luchtkastelen als bouwvolumes en (te) lage voorgestelde grondwaarden en de 
verbouw van de bestaande stolp. Hoe lager de residuele grondwaarden hoe meer woningen. 
 
15 oktober 2020 
De gemeente deelt met een brief initiatiefnemers mee in te stemmen met de bouw van 7 
compensatiewoningen (zijnde vrije sector kavels) op de locatie Nes 32. Welke besluitvorming in het 
college ligt hieraan ten grondslag? Uit de notulen van het college maken wij op dat het college pas op 
15 december een formeel besluit neemt op een ambtelijk voorstel. 
 
November 2020 
Het beeldkwaliteitsplan Nes 32 van 11 november 2020 in opdracht van H3 Landelijk vastgoed bv met 
de 7 woningen/kavels op de locatie Nes 32 wordt ingediend.  
 
16 november 2020 
In werking treden van PRV NHN 2020. En wat al lange tijd bekend was: de Ruimte voor ruimte-
regeling houdt op te bestaan en kent een overgangsrecht voor plannen die voor 1 januari 2021 zijn 
gepubliceerd tot 1 januari 2022.  
 
1 december 2020 
Ondertekening van de anterieure overeenkomst met als uitgangspunt het besluit van het college zoals 
verwoord in de brief van 15 oktober 2020, de bouw van 7 woningen op de locatie Nes 32. Aan de ene 
kant tekenen P.J.M. Houtenbos /mevr. C. Floris wonende aan de C. Bregmanstraat te Schagen en de 
heer C.P. Houtenbos en aan de andere kant de gemeente Schagen.  
Ook hiermee wordt vooruitgelopen op een collegebesluit van 15 december 2020. Hoe lopen die 
processen?  
 
15 december 2020 
Collegebesluit over Nes 32 (agendapunt 02.08) (citaat): 



Graag aandacht besteden aan de afstemming met Openbaar Gebied 
Overigens: 

1. Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan “Nes 32 
te Schagen” met kenmerk NL.IMRO.0441.BPLGSNes32-ON01 en deze ter inzage 
leggen; 

2. Een overeenkomst ruimte voor ruimte aangaan met initiatiefnemer (al gesloten op 1 
december) 

 
Wat opvalt is dat er in de tekst van dit besluit geen enkel verband wordt gelegd met collegebesluit van 
26 mei 2020. Dit terwijl het inhoudelijk gaat om een wezenlijk ander besluit.  
Het besluit van 26 mei 2020 wordt niet formeel teruggenomen. De tekst onder de koppen van 
‘collegebesluit, publiekssamenvatting, voorgesteld besluit, inleiding, beoogd effect voor 
samenleving ene kader” geven niet het beeld dat over deze locatie eerder een ruimtelijk plan voor 
besluitvorming aan het college is voorgelegd en vastgesteld. 
 
Bovendien ontstaat uit de eerste alinea van de tekst onder de kop ‘Argumentatie (pro, contra, 
alternatieven)’ het beeld dat er een verband is tussen het instemmen van de provincie met de 
storendheidsrapportage van medio 2020 (met het plan voor 2 woningen op de locatie!!) en de 
voorgestelde realisatie van 7 kavels voor vrijstaande woningen.  
 
Is de rest van het college daarmee niet op het verkeerde been gezet? Kon het college nog anders 
besluiten gelet op de ondertekening van de anterieure overeenkomst op 1 december en de brief van 
15 november 2020?  
 
Wel is onder de kop “Maatschappelijk draagvlak” vermeld dat ‘de thans gepresenteerde verkaveling’ 
niet de instemming van de provincie heeft.  
 
Goed gebruik is dat voordat een ambtelijk voorstel voor het college wordt geagendeerd er een overleg 
is met de portefeuillehouder voor informatieverstrekking en inhoudelijke afstemming. Dat zal voor 
Schagen niet anders zijn. 
D66 is benieuwd naar het resultaat van die afstemming en wat dat heeft betekent heeft voor dit advies 
dat ter vaststelling aan het college is voorgelegd. Normaal gesproken wordt daar verslaglegging van 
gedaan. D66 heeft belangstelling voor dat verslag.  
 
16 december 2020 
Op 16 december 2020 ontving de provincie de kennisgeving dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nes 32 
te Schagen’ met 7 woningen extra op de locatie Nes 32 vanaf 22 december 2020 voor 6 weken ter 
inzage is gelegd en dat binnen deze termijn zienswijzen kenbaar gemaakt kunnen worden.  
 
Duidelijk is dat het college voor een geheel andere optie heeft gekozen en wel voor 7 kavels naast en 
achter de stolp rondom een cul-de-sac.  
Duidelijk is ook dat  

- In dit proces derde belanghebbenden informatie is onthouden doordat die niet met het 
bestemmingsplan ter inzage is gelegd; 

- als D66 zich niet in het dossier had verdiept die informatie niet bij de raad terecht zou zijn 
gekomen.  

 
Januari/februari 2021 
Bij brief van 10 februari 2021 dient de provincie een zienswijze in. Op 26 januari 2021 is daarvan via 
de mail een vooraankondiging gedaan. Op 27 januari 2021 heeft gedeputeerde Loggen via de mail 
bestuurlijk afgestemd.  
 
2 Maart 2021 
In de Oordeelsvormende vergadering wordt op initiatief van D66 naar aanleiding van zienswijzen 
tegen het bestemmingsplan Nes 32 Schagen zoals die bij de ‘ingekomen post’ van de raad van 9 
februari 2021 stonden vermeld het bestemmingsplan en dan met name het proces aan de orde 
gesteld. De raad wordt voorgesteld het college te verzoeken het bestemmingsplan in te trekken.  
D66 stelt voor om naast de compensatie van twee woningen op de locatie zelf de nog beschikbare 
gronden voor Ruimte voor ruimteplannen binnen het wijzigingsgebied 1 van het bestemmingsplan 
Dirkhorn te benutten. En wel voor een gedifferentieerd woningbouwprogramma met sociale 



woningbouw. En uiteraard dan voor reële grondwaarden. Vrije sectorkavels voor dezelfde prijs als bij 
het wijzigingsplan Dirkshorn-zuid/Oosterdijk, zo’n € 275,-- m² bij zeer grote kavels oplopend tot 
€ 300,-- m² bij vrije sector kavels tot 700 m². 
 
De portefeuillehouder meldt in die vergadering niet dat ook de provincie ook een zienswijze heeft 
ingediend. Bewust of onbewust?  
 
Het vervolg 
Wat D66 betreft kan het ter inzage gelegde plan niet worden vastgesteld. Het is aan het college om 
voor de door eigen toedoen in het beschreven proces ontstane problematiek een oplossing te vinden 
en die aan de raad voor te leggen.  
 
D66 vindt het triest dat er opnieuw een spanning is ontstaan in de relatie tussen de gemeente en de 
provincie ondanks dat de provincie in haar zienswijze aangeeft enig begrip te hebben om reden van 
de termijnen zoals vermeld in het overgangsrecht voor Ruimte voor ruimte. Het tijdsverloop in dit 
proces op enig moment is daar mede oorzaak van, zo stellen wij vast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


