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Schagen 

 

Onderwerp : Oordeelvormende vergadering van 2 maart 2021 

Datum  : 22 februari 2021  

Beste fractie, 
 
D66 heeft in de Oordeelsvormende vergadering veel van uw tijd gevraagd met een lang 
betoog over het in procedure zijnde bestemmingsplan ‘Nes 32 Schagen’ en het proces. 
Daarin is uw oordeel gevraagd. D66 beseft dat zij uw fractie met dat betoog enigszins 
hebben overvallen. Dat is gedaan omdat eerder is gebleken dat met het stellen van vragen, 
al dan niet onder artikel 43 van het RvO, het niet de aandacht krijgt die wij gewenst vinden  
Al vanaf 2013 verbazen wij ons erover hoe de dossiers Ruimte voor Ruimte worden 
ingestoken door het college en de laconieke reacties op door ons geconstateerde verschillen 
tussen grondwaarden volgens de exploitatieopzet en de verkoopprijs van de vrije 
sectorkavels. Binnen de marges zou dat liggen, volgens het college. Kennelijk hadden wij het 
mis.  
Bij wat nu het plan Adamsland in Waarland heet leek het anders te gaan. Bij het 
wijzigingsplan Oosterdijk Dirkshorn (Dirkshorn zuid) vielen wij echter om van verbazing over 
wat wij constateerden (zie vragen/antwoorden bij de raad van 15 september 2020). 

 
In het dossier Nes 32 gaat het niet alleen om wat blijkt “gesuggereerde” grondwaarden en 
verkoopwaarden en daarmee gestuurde aantallen vrije sector compensatiewoningen/-
kavels1 maar ook en met name over het belang van derde belanghebbenden. Door het 
ontbreken van die informatie bij de ter inzagelegging zijn zij rechtstreeks in hun belang 
geschaad. Het zal duidelijk zijn wat de gevolgen daarvan zijn bij een bezwaar-
/beroepsprocedure.  
Informatie waarvan wij uitgingen dat die openbaar zou zijn bij de ter visie legging van RvR 
casussen. Als het ontbreken van die informatie ook bij andere dossiers het geval is geweest 
vragen wij ons in gemoede af welke “wereld” daarachter schuil gaat. 
  
Om u het terugluisteren van de Oordeelsvormende vergadering van 4 maart 2021 (deels) te 
besparen hebben wij de griffie gevraagd ons betoog in die vergadering aan u te doen 
toekomen. 
Bij deze. 
Met vriendelijke groet, 
Fractie van D66 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 Gesuggereerde grondwaarden: door te spelen met diverse parameters en de gewenste opbrengst per kavel/per 
m² zodanig te splitsen en deels onder te brengen in andere bedragen, met name bij niet door initiatiefnemer te 
maken bouwkosten, wordt uitgekomen op lage grondwaarden. En lage grondwaarden tegenover hoge 
sloopkosten c.a. geven als uitkomst meer compensatiewoningen(?)/-kavels. Initiatiefnemers RvR verkopen geen 
woningen maar bouwkavels (Adamsland is een uitzondering). 
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Agendapunt 9 stukken geagendeerd op verzoek van de fracties 
b. zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Nes 32 
Voorzitter 
D66 heeft gevraagd de zienswijzen van een drietal bewoners van de Nes tegen het bestemmingsplan 
te agenderen voor deze vergadering.  
Waarom? Niet om inhoudelijk op die zienswijzen in te gaan. Zij zijn een aanleiding tot het volgende. 
 
Al vanaf 2013 hamert D66 op een transparant proces rondom de regeling Ruimte voor Ruimte.  Door 
openbaarheid te vragen van die stukken die de bouw van compensatiewoningen mogelijk maken: de 
onderbouwing van de noodzaak vanuit het landschap, het formulier exploitatieopzet en de anterieure 
overeenkomsten met initiatiefnemer.  
Want die vormen de basis van de opheffing met de strijdigheid met het provinciaal ruimtelijk kader, 
maar ook met het gemeentelijk beleid voor het buitengebied. 
Het zijn die stukken die deel uitmaken of horen uit te maken van de voorbereiding op beleidsstukken 
als bedoeld in AWB hoofdstuk 3.  
 
Het heeft lang geduurd maar uiteindelijk werden die stukken als openbare stukken bij de 
raadsvoorstellen gevoegd.  
D66 verkeerde daarna in de wat nu blijkt naïeve veronderstelling dat die stukken ook onderdeel 
uitmaakten van de stukken die in het kader van de ruimtelijke planprocedure ter inzage worden 
gelegd. Stukken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor een beoordeling door derde 
belanghebbenden! (AWB art. 3.4.). 
Het drietal zienswijzen was voor D66 aanleiding op ruimtelijkeplannen.nl te kijken naar dit 
ontwerpbestemmingsplan. Verbaasd waren we toen bleek dat van het afwegingkader RvR als 
hiervoor bedoeld geen enkel stuk ter inzage was gelegd. Alleen een summiere beschrijving over het 
landschappelijk aspect is terug te vinden in de toelichting en dan nog met een beschrijving dat het op 
de locatie een rotzooi is. Belonen van slecht gedrag?  
Dat is niet in het belang van de indieners van de zienswijzen en mag, nee moet gezien worden als 
een procedureel gebrek met de daaraan verbonden consequenties. 
 
Ja, D66 had daar vragen aan het college over kunnen stellen. Vragen die overeenkomen met die door 
ons zijn gesteld bij het wijzigingsplan Oosterdijk te Dirkshorn ook wel bekend als Dirkshorn-zuid (De 
21 vs woningen!). De antwoorden zijn ons bekend. Maar geven die een goed beeld? 
Onze analyse van het “formulier exploitatieopzet” Dirkshorn-zuid, van dezelfde makelaar H3 landelijk 
vastgoed bv als in dit dossier, is dat de gemeente is misleid of zich heeft laten misleiden. De 
voorgeschotelde grondwaarden in relatie tot de uiteindelijke vraagprijs lagen zover uit elkaar dat die 
conclusie gerechtvaardigd is.  
Een winst van bijna € 1,3 miljoen in plaats van voorgeschotelde € 31.000,--. Dat was een pijnlijke 
constatering. De overgelegde exploitatieopzet zou volgens het college niet juridisch bindend zijn. Een 
merkwaardige en onbegrijpelijke uitleg! 
Helaas was het alleen voor de PvdA slechts aanleiding om met een niet meer uitvoerbare bühne 
motie voor half vrijstaande woningen te komen. Verder geen reactie uit de raad! (Om over te treuren!) 
 
Met globaal de helft van de 21 compensatiewoningen had in Dirkshorn-zuid kunnen worden volstaan.  
De compensatiewoningen voor de locatie in dit dossier hadden dan ook op die gronden kunnen 
worden gerealiseerd. Een treurige constatering, een gemiste kans of was dat gewoon de bedoeling? 
  
Volgens de regeling RvR heeft het de voorkeur om niet op de saneringslocatie te bouwen maar tegen 
de dorpskernen. Dat is beter voor het landschap en voor de dorpskern. 
 
Het is dezelfde makelaar H3 die hier in 2015 het agrarisch bedrijf Nes 32 heeft verkocht aan de 
huidige eigenaar, komend van een bedrijf uit Waarland. En het is ook die makelaar H3 die nu het 
dossier ruimte voor ruimte Nes 32 voor die eigenaar begeleid.  
 
Buiten de stolp gaat het om 7 aanzienlijke kavels met een uitgeefbaar oppervlak van totaal 9517m². 
De verkoopprijs bouwgrond van grote kavels in Dirkshorn-zuid lag rond de € 275,-- m². Laten we voor 
deze locatie uitgaan van zo’n € 250,-- m².  Dan komen we op een bruto-opbrengst van globaal € 2,5 
miljoen. Dat geeft een netto opbrengst die ligt tussen de € 1 en € 1,5 miljoen. Een bedrag dat ver ligt 
boven de volgens de regeling RvR toegestane 5 % winst.  
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De conclusie kan geen andere zijn dat als de regels RvR correct uitgevoerd worden er op deze locatie 
kan worden volstaan met minder dan 7 compensatiewoningen, waarschijnlijk minder dan de helft.  
De conclusie kan ook geen andere zijn dan dat er sprake is van het ontbreken van informatie, het 
afwegingskader als hiervoor aangegeven, voor de indieners van de zienswijzen.   
Voor de indieners van de zienswijzen betekent dat zij daardoor ernstig in hun belang zijn geschaad. 
De ter inzagetermijn is verstreken. Die begon op 22 december 2020. 
Kortom, wij kunnen geen andere conclusie trekken dat er is sprake van een aan het college 
verwijtbaar gebrek en dat dit bestemmingsplan niet door de raad kan/mag  worden vastgesteld.  
 
In de RvR-dossiers is door het college steeds de provincie als partij aangehaald. Hoewel niet duidelijk 
in welke rol dat was maakte D66 door de wijze van redigeren daaruit op dat de provincie het 
verantwoordelijke gremium in de eindfase was. De antwoorden van het college op onze vragen over 
Dirkshorn-zuid duiden ook in die richting.  
Na Dirkshorn-zuid hebben wij dat uitgezocht. Uit informatie van de provincie is D66 gebleken dat ook 
dit een naïeve veronderstelling was. De conclusie uit die informatie is kortweg dat de gemeente het 
bevoegd gezag is. 
Het wel of niet toepassen van de regeling is aan de gemeente en er wordt uitgegaan dat de gemeente 
weloverwogen besluiten neemt. Er wordt door de provincie uitgegaan van vertrouwen en kundigheid 
van de gemeente. 
 
Voor de duidelijkheid: buiten het voorgaande gaat het ook om de vraag of het bestemmingsplan 
landschappelijk gezien een verbetering is, het onderdeel waar het provinciaal belang groot is gelet op 
de terechte kwalificatie “kernkwaliteiten bijzonder Provinciaal Landschap” van het betreffende gebied.   
 
Dat is waar de provincie zich wel op richt! 
Uit de toelichting op het bestemmingsplan halen wij het volgende:  
Door de provinciale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit is als volgt gereageerd op het 
verkavelingsvoorstel (HV: niet over het aantal woningen!!!): 
Wat de provincie betreft staat de claim op Ruimte voor Ruimteregeling, maar wat betreft het 
voorgelegde plan is er nog een kwaliteitsslag nodig. Deze kwaliteitsslag moet worden getoetst 
aan het kwaliteitsinstrumentarium Oostelijke rand Schagen. 
  
Die toelichting bevestigt dat het gaat om een landelijk gebied met een hoge landschappelijke kwaliteit.  
Het standpunt van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit kan dus negatief worden! Opmerkelijk is 
dat zonder die zekerheid toch een bestemmingsplan ter inzage is gelegd! Was dat wel zorgvuldig, ook 
naar derde-belanghebbenden? 
Ook het standpunt van de provincie op dit onderdeel hoort bij derde belanghebbenden bekend te zijn! 
Ook dat standpunt is voor bezwaar/beroep vatbaar! 
 
De RvR regeling houdt op te bestaan met de Omgevingsverordening NHN 2020. Om binnen het 
overgangsrecht te kunnen vallen moest het bestemmingsplan dateren van voor 1 januari 2021. Dit 
onvoldragen bestemmingsplan is op 22 december 2020 ter inzag gelegd om binnen het 
overgangsrecht te kunnen vallen. Hoe sterk is de agrarische lobby, ook in deze casus, bij de 
portefeuillehouder c.q. het college? Sterk! Te sterk! 
 
D66 vraagt de raad op basis van het voorgaande het college op te dragen dit bestemmingsplan 
Nes 32 uit de procedure te halen?  
 
D66 begrijpt dat het college met haar handelwijze een probleem heeft laten ontstaan. Het opnieuw ter 
inzage leggen, nu met alle voor derde belanghebbenden relevante stukken, maakt dat dat ontwerp-
bestemmingsplan buiten het overgangsrecht ruimte voor ruimte van de omgevingsvisie NHN 2020 
gaat vallen.  
 
Is er een oplossing? Moet er een oplossing worden gevonden? Wat wil de raad?  
Het gebied in het bestemmingsplan Dirkshorn waarvoor een wijzigingsplan in het kader van RvR 
gemaakt kan worden is groter dan waarvoor met het wijzigingsplan Oosterdijk Dirkshorn het college 
de bouw van 21 vrije sector compensatiewoningen van het maximum van 30 woningen mogelijk heeft 
gemaakt. Er is nog een perceel voor 9 compensatiewoningen.  
Die gronden zouden ingezet kunnen worden als compensatielocatie voor de sanering van Nes 32 
(gewenst of noodzakelijk?) en wel zodanig dat er een gedifferentieerd woningbouw aanbod wordt 
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gerealiseerd, een aanbod met 30-40 % sociale woningbouw. Die gronden zijn immers als 
compensatielocatie RvR aangewezen binnen een onherroepelijk bestemmingsplan. En Nes 32 is het 

Overheid.nl: publicatie op 21 december 2020; ter inzage vanaf 22 december 2020 laatste RvR 
dossier. Er komen geen nieuwe dossiers RvR. 
 
Is dat eigenlijk een oplossing voor de kwaliteit van het landschap? 
 
De vraag is wat er na de amovering van de bedrijfsbebouwing met de tot het agrarisch bedrijf 
behorende en op de bouwkavel aansluitende gronden gaat gebeuren? Dat gaat totaal om ca. 55 ha 
eigendom en pacht. Er is een milieuvergunning voor 240 stuks grootvee en 125 stuks jongvee. 
De ligboxenstal heeft 155 ligboxen. 
Het zal niet zo zijn dat die gronden braak komen te liggen. Die gronden zullen worden ingezet voor de 
melkveehouderij. Het gevolg is dat voor die veebezetting van die 55 ha (155-240 stuks vee) op een 
andere locatie een nieuwe veestalling c.a. wordt bijgebouwd of wordt er een nieuw agrarisch bedrijf 
gevestigd?  Voor en door  initiatiefnemer in dit dossier? Uit de stukken blijkt het niet, maar toch? 
Het is onwaarschijnlijk dat die gronden zullen worden ingezet om de veebezetting per ha te 
verminderen, de intensiteit van het gebruik van de agrarische gronden te verminderen om daarmee 
een gezonde bodem en de biodiversiteit te bevorderen. 
Dus wat schieten we met deze RvR op? 
Het wordt bovendien tijd dat het college niet alleen aandacht heeft voor woningbouw en als het gaat 
om niet gemeentegronden met te grote aandacht voor de vrije sector maar ook voor de agrarische 
structuur van Schagen. Het aantal melkveehouderijen neemt af. Het zou helpen als de overblijvende 
en levenskrachtige melkveehouderijen verder van de natuurgebieden komen te liggen en de 
veebezetting per ha afneemt. De gronden ten oosten van Schagen en dus ook de locatie Nes 32 zijn 
daarvoor geschikt. Dat zou de biodiversiteit van het agrarisch gebied verbeteren. Kwaliteit voor 
kwantiteit.  
 
Er gaat het gerucht dat nog twee agrariërs in dit gebied willen stoppen. Welke toekomst heeft dit 
gebied dan?  
 
Verrast is D66 door de publicatie in NH-dagblad regio Schagen. Buiten de mening over het 
bestemmingsplan laat het artikel zien hoe met de belangen van de omgeving is omgegaan   
Nogmaals de vraag aan de raad: moet met dit dossier verder worden gegaan en op welke wijze? 
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Kavels 1 t/m 7 : 9517 m2 kavel stolp: 1480 m2  
 
 
 

 
 
 
 

H3 21 woningen van de toegestane 30; = 9 
woningen op omcirkelde deel gemeente 


