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Geachte dames, heren,

Namens cliënten, Vomar Voordeelmarkt b.v., gevesügd te Alkmaar en Hoorne Vast
goed b.v., gevestigd te Uitgeest, maak ik hierbij hun zienswijze kenbaar ten aanzien van 
het ontwerp bestemmingsplan “Herziening uitbreiding Makado Schagen”.

1. Het bestemmingsplan “Uitbreiding Makado Schagen” is nog zeer recentelijk 
vastgesteld op 30 juni 2015. Reeds na circa drie jaar heeft het College van 
Burgemeester en Wethouders besloten dit door uw raad vastgestelde bestem
mingsplan te willen wijzigen middels de voorliggende (ontwerp)herziening. 
Niet valt in te zien (en niet is toegelicht) dat het binnen een relatief korte 
periode van slechts drie jaar alweer noodzakelijk en/of planologisch gewenst 
zou zijn om het door uw raad vastgestelde bestemmingsplan te wijzigen. Voor 
wijziging van een recent bestemmingsplan dienen vanuit uw gemeente plano
logische overwegingen aanwezig te zijn. Uit de herziening en de daarbij 
behorende toelichting blijkt niet dat er relevante planologische/stedenbouw
kundige overwegingen zouden zijn die het noodzakelijk/gewenst maken dat 
de eerder vastgestelde bestemmingsplan thans reeds wordt gewijzigd.

2. In de toelichting bij het ontwerp bestemmingsplan/herziening wordt vermeld: 
“met het voorleįgende bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden voor de supermarkt 
om het supermarktoppervlak te herpositionereń'. Kennelijk is dat een wens van de 
eigenaar, maar op geen enkele wijze blijkt dat die wens bijdraagt aan de 
verbetering van de goede ruimtelijke ordening, zodat niet valt in te zien dat de
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gemeenteraad thans het in 2015 vastgestelde bestemmingsplan zou moeten 
wijzigen.

3. Voorts wordt in de toelichting bij het plan vermeld “wegens nieuwe inlichten na 
de vaststelling van het bestemmingsplan “Uitbreiding Makado Schagen ” is gekomen voor een 
nieuwe indeling in de winkel in het nieuwe en vergrote winkelcentrum'. Het is onduidelijk 
welke nieuwe inzichten er zouden zijn geweest na de vaststelling van het 
bestemmingsplan. Niet gebleken is dat er zich na de vaststelling van het 
bestemmingsplan in juni 2015 nieuwe feiten en/of omstandigheden zouden 
hebben voorgedaan die zouden nopen tot nieuwe inzichten c.q. wijziging van 
het in 2015 vastgestelde bestemmingsplan. Voor zover inzichten van de 
eigenaar van het winkelcentrum zouden zijn veranderd c.q. voor zover die 
nieuwe plannen zou hebben gemaakt, geldt dat dit geen voldoende grond 
oplevert voor de wijziging van een recent vastgesteld bestemmingsplan.

4. In uw toelichdng wordt terecht opgemerkt dat bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan en/of een herziening van een bestemmingsplan opnieuw een 
deugdelijke afweging zal moeten worden gemaakt ten aanzien van het actuele 
beleid binnen de gemeente, de omgevingsaspecten en de gevolgen voor de 
ruimtelijke ordening. In de toelichting wordt vervolgens gesteld dat in hoofd
stuk 3 zou zijn aangetoond dat de aanpassing van het bestemmingsplan voldoet 
aan een goede ruimtelijke ordening. Dat wordt in hoofdstuk 3 van de 
toelichting echter niet aangetoond. De herziening bevat in hoofdstuk 3 van de 
toelichting een zeer beknopte opsomming van het beleid. Dit beleid is onvolle
dig. Het provinciaal en gemeentelijk beleid worden niet volledig weergegeven. 
Voorts is er geen enkel onderzoek gedaan naar de gevolgen die de vaststelling 
van deze herziening zal hebben voor de ruimtelijke ordening en de detail- 
handelstructuur in de gemeente Schagen.

5. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Uitbreiding Makado Schagen” in 
2015 heeft uw gemeenteraad besloten om een maximum vloeroppervlak voor 
een supermarkt op te nemen, en dit te maximeren op 800 m2. Dit is vastgelegd 
in artikel 3.4 van het bestemmingsplan onder sub f:

“de bedńjfsvloeroppervlakte aan supermarkt bedraagt niet meer dan 800 nr

Middels de onderhavige herziening wordt dit besluit van de gemeenteraad 
ongedaan gemaakt en wordt in plaats van een maximum van 800 m2bedrijfs- 
vloeroppervlak, een maximum van maar liefst 2.900 m2bedrijfsvloeroppervlak 
aan supermarkt mogelijk gemaakt. Het is onduidelijk waarom het College van 
B&W het eerdere besluit van uw gemeenteraad teniet wenst te doen.

6. In aanvulling op het voorgaande wordt opgemerkt dat er geen enkel onderzoek 
is gedaan naar de gevolgen van de wijziging om nu supermarkten met een 
vestigingsgrootte van 2900 m2 toe te staan. Cliënten vrezen dat realisatie van 
de plannen die kennelijk bestaan en ten behoeve waarvoor de herziening is
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vastgesteld, zal leiden tot leegstand van winkels in het centrum en een 
duurzame ontwrichting van de detailhandelsstructuur.

7. Voor zover de gemeenteraad het in 2015 vastgestelde bestemmingsplan wenst 
te wijzigen, geldt dat het is ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de vraag 
wat de meest wenselijke bestemming is voor de onderhavige percelen. Er is ten 
onrechte niet overwogen om op deze locatie bijvoorbeeld een parkeerbestem- 
ming op te nemen ten behoeve van de realisatie van parkeervoorzieningen om 
de parkeerdruk te verminderen. En terwijl er een woningtekort is in Schagen, 
wordt niet overwogen om na te gaan of er bijvoorbeeld woningen binnen het 
plangebied kunnen worden gerealiseerd. Ten onrechte heeft het College van 
B&W geen onderzoek gedaan naar de planologische behoefte ten aanzien van 
het plangebied, doch is zij slechts uitgegaan van de bestaande bestemming 
(detailhandel) en heeft zij (uitsluitend) daarop aanpassingen voorgesteld.

Namens cliënten verzoek ik u deze zienswijze gegrond te verklaren. Tevens verzoek ik 
u om mij een termijn te geven voor het indienen van aanvullende gronden voor deze 
zienswijze. Tot slot verzoek ik u op basis van deze zienswijze en de eventueel nog in 
te dienen aanvullende gronden om het ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen.

ļMet vrie: ijke groet,
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