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Vaststelling bestemmingsplan "Halerweg 11, Schagen”

Publiekssamenvatting
De gemeenteraad van Schagen heeft besloten in te stemmen het bestemmingsplan "Halerweg 11, 
Schagen" en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan en deze vast te stellen. Dit bestemmingsplan is de 
planologische regeling voor de realisatie van één extra woning op het perceel aan de Halerweg 11 in 
Schagen.

Voorgesteld besluit
1. voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld te besluiten dat voor het bestemmingsplan geen 
milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld;
2. het bestemmingsplan "Halerweg 11, Schagen", bestaande uit geometrische bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441 .BPLGOOHalerwegl 1-VA01, met 
bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
3. het beeldkwaliteitsplan " Ruimte voor Ruimte Halerweg 11, Schagen zoals opgenomen als bijlage 
van het bestemmingsplan, vast te stellen en als welstandelijk toetsingskader te gebruiken voor de 
nieuwbouw op deze locatie;
4. geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat het 
kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Aanleiding
Het ontwerp bestemmingsplan "Halerweg 11, Schagen” heeft gedurende zes weken ter visie gelegen. 
Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen en kan nu worden vastgesteld.

Belang
De gemeenteraad is het bevoegde gezag om een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan vast 
te stellen. In de toelichting van het bestemmingsplan is ingegaan op alle ruimtelijke relevante 
aspecten en er is sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Centrale vraag
Wilt u medewerking verlenen aan de ontwikkeling en het bestemmingsplan en het bijbehorende 
beeldkwaliteitsplan vaststellen?
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Beoogd maatschappelijk resultaat
Door de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan, kan de initiatiefnemer een extra woning 
realiseren op het perceel en storende bebouwing verwijderen.

Kader
« Het huidige bestemmingsplan "Landelijk gebied Schagen". Het perceel heeft de bestemming 

'Agrarisch met waarden’. Daarnaast heeft het ook de dubbelbestemming 'waarde - archeologie 
- 1', de functieaanduidingen 'specifieke vorm van agrarische - veehouderij’ en ‘specifieke vorm 
van waarde - archeologisch monument'. Een gedeelte van het perceel heeft ook een bouwvlak.

» De wettelijke grondslag voor het wijzigen van een bestemmingsplan staat in artikel 3.6 lid 1 sub a 
van de Wet ruimtelijke ordening Het college is bevoegd om een bestemmingsplan voor te 
bereiden. Op grond van artikel 3.1 stelt de gemeenteraad bestemmingsplannen vast.

« In de 'Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen’ is aangegeven op welke wijze medewerking 
verleend kan worden als plannen afwijken van het bestemmingsplan.

» Artikel 17 Voormalige agrarische bouwpercelen, van het Provinciale Ruimtelijke Verordening is 
van toepassing en het ontwerpbestemmingsplan voldoet aan de gestelde eisen.

Argumentatie
» Het verzoek tot wijziging voldoet niet aan de in het bestemmingsplan gestelde voorwaarden voor 

vrijkomende agrarische bebouwing (hierna: VAB) (2 i.p.v. 1 woning) daarom is gezocht naar een 
buitenplanse oplossing. Deze oplossing is de herziening van het bestemmingsplan.

» Het betreft een bedrijfsbeëindiging van een veehouderij. Het verzoek stoelt op de ruimtelijke 
verbetering van het perceel. Door sloop van de bedrijfsbebouwing met bijbehorende 
verhardingen, behoud en verzelfstandiging van de bestaande stolp en de bouw van een 
kapberg met voorhuis als ensemble op het erf kan een passende invulling aan de rand van 
Schagen ontstaan. De locatie maakt deel uit van een compact ‘buurtje' bestaande uit het 
bedrijf en direct daaraan ter weerszijden gelegen vrijstaande woningen. De bebouwing van het 
bedrijf kent qua oppervlakte en volume herkenbare agrarische bouwvormen en -volumes 
waarvan de achterste potstal dieper het land insteekt dan de naastgelegen erven van de 
woningen.

» De drie erven met bebouwing en groenopstanden vormen samen als het ware een enclave aan 
de rand van het stedelijke gebied van Schagen. De bebouwing bestaat uit een stolpwoning met 
daaraan vast gebouwd stallen en schuren. Meer op het achtererf een vrijstaande potstal met 
diverse verhardingen in de vorm van mestplaten en kuilvoeropslag. Het geheel bevindt zich in 
redelijke staat van onderhoud met onderdelen die duiden op enige verrommeling van 
bebouwing en erf, ook achter de naastgelegen woningen in de vorm van een kuilplaat en tuin 
met kas.

» Hoewel op zichzelf misschien niet storend vormt de achterste schuur een verstoring van de maat 
en schaal van de van oorsprong bescheiden agrarische erven in de polder rond Schagen.

Door medewerking te verlenen aan het verzoek is sprake van een duidelijke verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit en kan de conclusie getrokken worden dat er duidelijk sprake is van een ruimtelijke 
verbetering. Om dit te borgen heeft de initiatiefnemer een beeldkwaliteitsplan laten opstellen en 
maakt onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan.

Maatschappelijk draagvlak
In het kader van het wettelijk vooroverleg is het ontwerpbestemmingsplan verstuurd naar de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, het HHNK en de Provincie Noord-Holland. Zij hebben 
aangegeven geen problemen te hebben met het ontwerpbestemmingsplan.
Ook is het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd en zijn daar geen 
zienswijzen op binnengekomen.

Financiële consequenties
« Er is met de initiatiefnemers een anterieure overeenkomst gesloten.
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Communicatie van het besluit
Een kennisgeving van uw besluit wordt, volgens de betreffende wettelijke procedure, gedaan via 
overheid.nl (Staatscourant en Gemeenteblad)

Realisatie van het besluit
Na vaststelling van het bestemmingsplan kan de initiatiefnemer een sloopmelding en aanvraag voor 
omgevingsvergunning gaan voorbereiden.

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

gemeentesecretaris

en' wethouders van de gemeente Schagen,

burgeme

De heer'N.H. Swellengrebel van Kampen-JjouwenMevrou

Gepubliceerde bijlagen:
Toelichting van het bestemmingsplan;
Regels van het bestemmingsplan;
Plankaart van het bestemmingsplan;
Bijlage 1 tot en met 6 van het bestemmingsplan.
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