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Verlengen voorbereidingsbesluit Zuiderweg 4-6 Schagen 

 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 

Voor het perceel Zuiderweg 4-6 in Schagen is op 4 september 2018 een voorbereidingsbesluit 

genomen. Vanaf begin van het jaar zijn  met (vertegenwoordigers van de) grondeigenaar  

gesprekken gevoerd over het planologisch mogelijk maken van wonen op de locatie. Omdat het 

voorbereidingsbesluit binnenkort afloopt en nog geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan 

worden gelegd, wordt voorgesteld het voorbereidingsbesluit te verlengen. 

 

 

Gevraagde besluit 

1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Zuiderweg 4-6 in 

Schagen, kadastraal bekend als gemeente Schagen, sectie C, nrs. 1207, 2446 en 2447, zoals 

aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, overeenkomstig de geometrisch 

bepaalde objecten vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.VBWKSZuiderweg4en6-VA01 

met bijbehorende bestanden; 

3. Te bepalen dat het verboden is om het op de dag van inwerkingtreding van dit 

voorbereidingsbesluit bestaande gebruik van gronden en/of bouwwerken binnen het gebied 

waar het voorbereidingsbesluit betrekking op heeft te wijzigen; 

4. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag van 

bekendmaking; 

5.Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit voor het perceel Zuiderweg 4-6 te Schagen, zoals 

vastgesteld bij raadsbesluit van 4 september 2018 met registratienummer 18.075822, wordt 

ingetrokken met ingang van de dag na bekendmaking van het nieuwe voorbereidingsbesluit.    

 

Aanleiding 

Op 4 september 2018 is een voorbereidingsbesluit genomen vanwege de mogelijkheid dat er een 

supermarkt zou worden gevestigd op het perceel Zuiderweg 4-6. De dag voor inwerkingtreding van 

het voorbereidingsbesluit is alsnog een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de vestiging 

van een supermarkt. Op grond van strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is de 

omgevingsvergunning geweigerd. Hierover loopt momenteel een beroepsprocedure.  

 

In de tussentijd zijn gesprekken gevoerd over een mogelijke andere invulling van het perceel. Op 

initiatief van de grondeigenaar, Oudshoorn, hebben gesprekken met een ontwikkelaar 
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plaatsgevonden over het planologisch mogelijk maken van woningbouw op de locatie. De 

gesprekken waren dusdanig positief dat naar verwachting vóór het aflopen van de termijn van het 

voorbereidingsbesluit een intentieovereenkomst zou zijn afgesloten. Met de intentieovereenkomst 

zouden partijen verklaren in ieder geval geen supermarkt te (gaan) vestigen op de locatie.  

 

Echter, op 18 juli jl. liet de ontwikkelaar, namens grondeigenaar Oudshoorn weten, dat even “pas op 

de plaats” wordt gemaakt en dat na de zomer de plannen verder op worden gepakt. 

 

 

Belang 

 

• De bestemming voor het perceel is erg ruim. Met een nieuw voorbereidingsbesluit wordt 

voorkomen dat zich daar bedrijven kunnen vestigen die de gemeente liever in de binnenstad wil 

hebben (zoals detailhandel of horeca). Weliswaar is detailhandel op deze locatie volgens ons 

niet toegestaan wegens strijd met de PRV, maar daar loopt nog wel een beroepsprocedure 

over. Het is niet 100% zeker dat ons standpunt in deze door de rechter wordt gedeeld. 

 

Centrale vraag 

Hoe kan het planologische regime van het perceel Zuiderweg 4-6 te Schagen in overeenstemming 

worden gebracht met het gemeentelijk beleid?  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

 Voorkomen dat op het perceel Zuiderweg 4-6 bedrijven zich kunnen vestigen die de gemeente liever 

elders ziet.  

 

Kader 

• Wet ruimtelijke ordening 

• Detailhandelsvisie Kop van Noord Holland 

 

Argumentatie 

• Op 6 september 2019 loopt het voorbereidingsbesluit, genomen op 4 september 2018, af. 

Aangezien de grondeigenaar heeft aangegeven even “pas op de plaats” te willen maken, is 

niet met zekerheid te zeggen of op die datum een intentieovereenkomst voor de locatie is 

afgesloten; 

• Met het verlengen van het voorbereidingsbesluit krijgt de gemeente meer tijd om een 

overeenkomst met de grondeigenaar af te sluiten en woningbouwplannen te ontwikkelen 

zonder dat er een risico is dat er in de tussentijd een ongewenste ontwikkeling wordt 

aangevraagd.   

• Het nieuwe voorbereidingsbesluit treedt in werking voordat het oude voorbereidingsbesluit is 

verlopen. Om ‘dubbele voorbereidingsbescherming’ te voorkomen, wordt het oude 

voorbereidingsbesluit ingetrokken; 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Niet bekend. 

 

Financiële consequenties 

Op het moment dat met de initiatiefnemer overeenstemming kan worden bereikt over het 

planologisch mogelijk maken van woningbouw op de locatie en op diens initiatief het 

bestemmingsplan wordt gewijzigd,  bestaat er geen risico meer voor de gemeente om planschade te 

moeten vergoeden. Op het moment dat de gemeente zelf het bestemmingsplan op het perceel 
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wijzigt, dan is er kans op planschade. Of er daadwerkelijk sprake zal zijn van planschade en zo ja, hoe 

hoog het planschadebedrag dan zal zijn, is afhankelijk van meerdere factoren. 

 

Communicatie van het besluit 
Het besluit wordt op 4 september 2019 gepubliceerd in het Gemeenteblad en de Staatscourant. 

 

Realisatie van het besluit 
• Het besluit is gericht op het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen. 

 

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

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

Raadsbesluit met bijbehorende kaart. 

 


