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Geachte heer Vogel, 

 

 

Hieronder treft u de beantwoording aan van de artikel 43-vragen van “D66” met betrekking tot het  

Project Oosterdijk, Dirkshorn-Zuid. 

 
1. Wanneer (datum) is het college tot de conclusie gekomen dat Woudmeerweg 22 Dirkshorn en Moorsmeer 

32 binnen het kader van RvR vallen en wanneer is met initiatiefnemers gekomen tot een anterieure 

overeenkomst?  

 

De provincie Noord-Holland heeft in 2015 de uitvoeringsregeling “Ruimte voor Ruimte” vastgesteld. De 

eigenaren van de Woudmeerweg 22 en Moorsmeer 32 hebben gebruik gemaakt van deze regeling, 

waarbij de provincie bevoegd gezag is. Op 5 april 2016 heeft het Expertteam van de provincie de 

regeling “Ruimte voor Ruimte” van toepassing verklaard. Op 25 oktober 2017 heeft de provincie formeel 

ingestemd met het compensatieplan voor de locatie Oosterdijk in Dirkshorn. Binnen deze goedkeuring is 

de gemeente op 19 december 2017 de anterieure overeenkomst aangegaan om de ontwikkeling op de 

locatie Oosterdijk mogelijk te maken. Deze overeenkomst is op 17 mei 2019 aangevuld met een allonge. 

De uitvoering van deze overeenkomsten leidt o.a. tot (aanpassing van) bestemmingsplannen voor de 

Woudmeerweg 22, Moorsmeer 32 en de locatie Oosterdijk, die voldoen aan de voorwaarden van de 

provincie.    

 

2. Kan het college de raad kennis laten nemen van de anterieure overeenkomsten?  

 

Ja. 

 

Woudmeerweg 2 

 

3. Kan het college verklaren waarom er in de tijd gezien zo’n groot tijdsverloop is tussen het 

bestemmingsplan Dirkshorn en het wijzigingsplan Oosterdijk Dirkshorn?  

 

De gronden, waarop de wijzigingsbevoegdheid ligt, bevinden en bevonden zich - met uitzondering van 

het volkstuinencomplex - in particulier eigendom. Het was daarom mede afhankelijk van derden of, en zo 

ja wanneer, van die wijzigingsbevoegdheid gebruik zou kunnen worden gemaakt. 

 

4. Waarom is er op de gronden in het bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkarspel van 2013 een 

bouwkavel met de bestemming “agrarisch gebied met waarden”, bedoeld voor glastuinbouw,  gelegd 

terwijl sanering van de kassen de onderbouwing is van de RvR Woudmeerweg 22 Dirkshorn?   
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Ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan is uitgegaan van de bestaande situatie.  

 

5. Is dat een omissie in het bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkarspel of ligt de oorzaak daarvan in 

het feit dat pas na november 2013 de locatie Woudmeerweg 22 Dirkshorn in beeld is gekomen voor RvR?    

 

Zie antwoord op vraag 4. 

 

6. Wordt –wat de oorzaak ook is- de bestemming van de locatie Woudmeerweg in overeenstemming 

gebracht met het doel van de RvR (sanering glastuinbouw als winst voor de Ruimtelijke Kwaliteit) door het 

bouwvlak met de functieaanduiding “glastuinbouw” terug te brengen tot het oppervlak dat in 

overeenstemming is met het bebouwd oppervlak voor de functie “viskwekerij”?  

 

Dat is inderdaad de bedoeling. Een (concept) ontwerpbestemmingsplan is hiervoor onlangs 

aangeleverd door initiatiefnemer. 

 

7. Kan het college onderbouwd aangeven wat anders de winst op de ruimtelijke kwaliteit is van de RvR voor 

de locatie Woudmeerweg 22 Dirkshorn?  

 

Zie antwoord op vraag 6. 

 

8. Kan het college aangeven waarom de (nieuw-)bouw voor de viskwekerij het bouwvlak met die 

functieaanduiding overschrijdt?  

 

Het nieuwe bestemmingsplan voor deze locatie voorziet in een bestemming conform het huidige gebruik. 

 

Moorsmeer 32 / 29A 

 

9. Welke zekerheid is er dat het in de toelichting van het wijzigingsplan Moorsmeer 29 getoonde verkaveling 

van de te saneren locatie niet alsnog wordt gerealiseerd?  

 

Het is bij recht niet mogelijk om na sloop van de bedrijfsbebouwing op perceel Moorsmeer 32 bedoelde 

woningen te realiseren. De volledige compenserende woningbouw in ruil voor het opheffen van het 

agrarisch bedrijf op perceel Moorsmeer 32 is voorzien aan de Oosterdijk, zodat de locatie Moorsmeer 32 

als geheel de bestemming “Agrarisch” zonder bebouwingsmogelijkheden kan krijgen. Tevens is in de 

anterieure overeenkomst een stevige boeteclausule opgenomen. 

 

Algemeen 

 

10. Waarom heeft het college ingestemd met 21 in plaats van 30 woningen?  

 

Uitgangspunt bij het toepassen van de Regeling Ruimte voor Ruimte is, dat niet meer woningen worden 

gerealiseerd dan nodig is om de saneringskosten op de bedrijfslocatie en de ontwikkelkosten van de 

compensatielocatie te kunnen bekostigen. De door de provincie goedgekeurde exploitatieopzet geeft 

een harde voorwaarde aan het maximaal aantal te realiseren woningen, nl. 21. 

 

11. Waarom is er niet gekozen voor een meer naar woningtype en prijsklasse gedifferentieerde verkaveling in 

plaats voor een “gouden” afronding van Dirkshorn aan de zuidoostkant?  

 

De gemeente ontwikkeld de locatie niet zelf, maar geeft op basis van de provinciale voorwaarden de 

kaders mee, waarbinnen ontwikkeld kan worden. Bij het opstellen van de planregels is er voor gekozen 

deze dermate ruim te formuleren, dat meer variatie in woningtype mogelijk is. Het is aan de ontwikkelaar 

om binnen de beschikbare kaders van de gemeente en de provincie de ontwikkeling mogelijk te maken. 

 

12. Heeft het college zich ingezet voor een gedifferentieerde verkaveling vanuit het vraaggestuurde credo uit 

de woonvisie en waarom is dat dan niet de uitkomst?  

 

Zie het antwoord op vraag 11. 

 

13. Kunt u onderbouwen dat met een geschatte bruto (excl. BTW) opbrengst van bijna € 4,5 miljoen er bij de 

“sanering” van beide genoemde locaties niet meer winst gemaakt wordt dan de op grond van de RvR-

regeling maximale 5 %.  

 

De exploitatieberekening bestaat uit een opbrengstenkant en een kostenkant. Om de ontwikkeling 

mogelijk te maken moeten er ook kosten worden gemaakt zoals: aankoop grond, de sloop van de 

bestaande bebouwing, het bouwrijp maken, aanleg ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, het 

geluidsscherm, ontwikkelkosten, enzovoort. Het expertteam van de provincie heeft de totale 

exploitatieopzet beoordeeld en heeft hierop akkoord gegeven. De maximale winst van 5% is hierbij een 

harde voorwaarde. De exploitatieberekening resulteert in het maximale aantal woningen dat 

gerealiseerd mag worden.  
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14. Wanneer worden de te saneren/gesaneerde locaties in de  bestemmingsplannen aangepast aan de 

doelen van die saneringen, bestemmingen zonder bebouwing?  

 

Contractueel is vastgelegd dat voor beide locaties een (concept) ontwerpbestemmingsplan moet 

worden aangeleverd. Zoals aangegeven in antwoord 6 is dit voor de locatie Woudmeerweg 22 onlangs 

gebeurd. 

 

15. Welke rol heeft de provincie als hoeder van de Ruimte voor Ruimteregeling bij deze ontwikkeling aan de 

zuidkant van Dirkshorn gespeeld? Zijn daar stukken van?  

 

Voor de locatie Oosterdijk te Dirkshorn is het onherroepelijk bestemmingsplan het document, waarmee 

de provincie haar rol als hoeder speelt. Alle mogelijkheden en beperkingen, volgend uit de Ruimte voor 

Ruimte regeling, zijn hierin opgenomen. Voor de locaties Woudmeerweg en Moorsmeer zijn de 

bestemmingsplannen in voorbereiding en wordt er nog gebruik gemaakt van de anterieure 

overeenkomst (incl. allonge). Op het moment dat voor deze locaties ook bestemmingsplannen 

onherroepelijk zijn zal de provincie ook deze bestemmingsplannen gebruiken als hoeder.    

 

Als over de inhoud van deze brief onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met  R Eldering van 

de afdeling Ruimte, te bereiken via bovenstaande contactgegevens. Voor overige vragen kunt u 

contact opnemen met de portefeuillehoudende wethouder J.C.J. Beemsterboer 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

gemeentesecretaris 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 

 

 

 


