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Vaststellen bestemmingsplan 'Buitenvaert' in Schagerbrug

Publiekssamenvatting
In 2009 hebben de vm. Gemeente Zijpe en USP vastgoed afspraken gemaakt over de ontwikkeling 
van de woningbouwlocatie 'Buitenvaert' in Schagerbrug. Voorliggend bestemmingsplan 'Buitenvaert' 
voorziet in de realisatie van 40 woningen en vormt de uitwerking van de recentelijk gemaakte 
aanvullende afspraken met Buitenvaert BV.

Gevraagde besluit
1. Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitenvaert', bestaande uit 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0441 .BPBUITENVAERT-VA01 met bijbehorende bijlagen;
2. Instemmen met bijgevoegde Nota van Zienswijzen;
3. Voor het plangebied van het bestemmingsplan af te zien van het vaststellen van een 
exploitatieplan.

Aanleiding
Bij raadinformatiememo van 11 juli 2018 bent u op de hoogte gebracht van het feit dat het college 
had besloten om het ontwerp bestemmingsplan 'Buitenvaert' vrij te geven voor het indienen van 
zienswijzen. De vaststelling van het bestemmingsplan is het vervolg in de ruimtelijke procedure.

Belang
Er wordt met het toevoegen van 40 woningen voorzien in de behoefte aan nieuwe woningen in 
Schagerbrug. Door het toevoegen van de woningen zal de leefbaarheid, het voorzieningenniveau en 
de bevolkingsopbouwfmeer jonge gezinnen) in Schagerbrug beter in stand gehouden kunnen 
worden. De planlocatie ligt buiten Bestaand Stedelijk Gebied, in weidevogelleefgebied en 
bollenconcentratiegebied, waardoor de Provincie het standpunt heeft ingenomen dat het plan geen 
doorgang kan vinden. De provincie heeft op 13 augustus 2018 een zienswijze ingediend tegen het 
ontwerp bestemmingsplan.

Centrale vraag
Wilt u het bestemmingsplan ondanks de ingediende zienswijze van de provincie het bestemmingsplan 
vaststellen.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Het voorzien in de woningbehoefte in Schagerbrug door het realiseren van 40 nieuwe woningen.

Kader
« Realisatieovereenkomst t.b.v. woningbouwplan Buitenvaert (d.d 16 december 2009), de 

overeenkomst 11 december 2013 en het addendum van 31 januari 2018.
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» Provinciale Ruimtelijke Verordening ^PRV), het plangebied ligt buiten Bestaand Stedelijk 
Gebied ^BSG). Voor het onderhavige plangebied gelden de beschermingsregimes: 
bollenconcentratiegebied en weidevogelleefgebied. De provincie heeft in een bestuurlijk 
overleg van 9 april 2018 en in haar zienswijze van 18 augustus 2018 en aangegeven dat het 
plan in strijd met de PRV.

» Het woningbouwplan is in het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 
^KWK) opgenomen met 40 woningen tot 2020.

Argumentatie
» Voor het dorp Schagerbrug is het wenselijk dat er voldoende nieuwe woningen worden 

gerealiseerd. Er zijn conform het KWK nog 40 woningen tot 2020 noodzakelijk. Het plan 
Buitenvaert voorziet in deze woningbouwbehoefte. Een andere locatie van vergelijkbare 
omvang en gewenst woonmilieu wat tot voor kort in Schagerbrug binnen en buiten BSG niet 
voorhanden. Zeer recentelijk is het trainingsveld van de voetbalvereniging niet meer in 
gebruik door de voetbalvereniging. Deze locatie komt echter niet in aanmerking voor de 
bouw van 40 woningen, omdat deze te kleinschalig is. Wellicht is deze locatie op termijn 
interessant voor woningbouw.

* De provincie Noord-Holland heeft in zijn zienswijze aangegeven dat zij tegen het plan zijn om 
40 woningen te realiseren in weidevogelleefgebied. In het ontwerp bestemmingsplan is de 
toelichting aangepast om nog beter te motiveren waarom het toevoegen van 40 woningen 
in Schagerbrug van maatschappelijk groot belang is en dat de netto verstoring van het 
Weidevogelleefgebied nihil is. Ook is er een compensatie overeenkomst opgesteld welke de 
financiële compensatie regelt voor het bouwen in het weidevogelleefgebied. De financiële 
compensatie is als een verhouding 1 staat tot 2 opgenomen. Dit is een meer dan overmatige 
compensatie voor het bouwen in het weidevogelleefgebied. Dit alles om de kans van slagen 
te vergroten.

» De zienswijze van de provincie heeft geleid tot verschillende aanpassingen van het ontwerp 
bestemmingsplan. Alle wijzigingen zijn in de nota van wijzigingen terug te vinden.

» In het Addendum met de ontwikkelaar is afgesproken dat wij op elk moment zonder enige 
consequenties kunnen stoppen met het bestemmingsplan.

Maatschappelijk draagvlak
* De verwachting is dat er voldoende vraag is naar de woningen.
» Draagvlak bij de provincie voor dit plan ontbreekt.

Tijdens de termijn van ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze door de 
provincie ingediend. In bijgevoegde Nota Beantwoording Zienswijze is de zienswijze van een reactie 
voorzien. De zienswijze heeft geleid tot een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerp 
bestemmingsplan. In de toelichting is nog beter beargumenteerd waarom de bouw in het 
onderhavige plangebied van 40 woningen verantwoord is. Er wordt vooral ingegaan waarom het 
onderhavige weidevogelleefgebied en bollenconcentratie gebied bebouwd kan worden. Zo is er 
een compensatieovereenkomst opgesteld om het gebied wat in de PRV als weidevogelleefgebied is 
aangemerkt in financiële zin te compenseren in een verhouding 1 staat tot 2 om elders een 
weidevolgelleefgebied te realiseren wat twee maal zo groot is als het plangebied. Ook in de regels bij 
het bestemmingsplan is een verplichting opgenomen dat pas mag worden begonnen met bouwen 
als de financiële verplichting welke in de compensatieovereenkomst is vastgelegd voldaan is.

Financiële consequenties
In de met initiatiefnemer gesloten overeenkomst zijn afspraken gemaakt over verhaal van 
kosten v.w.b. het voeren van de planologische procedure: planschadeverhaal etc.
Artikel 6.12 Wro stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan 
moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Indien het kostenverhaal anderszins 
is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is kan er van worden afgezien 
om een exploitatieplan vast te stellen. In dit geval stellen wij u voor geen exploitatieplan vast te 
stellen, omdat de ontwikkeling op particulier terrein plaats vind en de financiële risico’s voor de 
gemeente in een overeenkomst zijn afgedekt.
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Communicatie van het besluit
a. de initiatiefnemer en de indieners van zienswijzen worden schríftelijk van uw besluit in kennis 

gesteld;
b. elektronische bekendmaking van het besluit zal (na het verwerken van de door u vastgestelde 

wijzigingen) plaatsvinden in de Staatscourant:
c. publicatie van het plan met alle stukken op www.ruimteiiikeplannen.nl:

Realisatie van het besluit
Het besluit wordt openbaar bekend gemaakt en samen met het bestemmingsplan ter visie gelegd 
gedurende zes weken. Binnen die periode kunnen bepaalde belanghebbenden beroep instellen bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, t.w.:

« belanghebbenden die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren hebben 
gebracht;

« belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een 
zienswijze naar voren te brengen;

« belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de 
vaststelling heeft aangebracht.

Het bestemmingsplan treedt na de genoemde periode in werking tenzij de Provincie en/of het 
Rijk ingrijpen via een aanwijzing danwel belanghebbenden beroep instellen en gelijktijdig een 
verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling doen. In het laatste geval 
wordt de werking opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester eh wethouders van de gemeente Schagen,

leentesecretaris

De heer N.H. Swellengrebel M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
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