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Uitbreiding groen Tuitjenhorn

Publiekssamenvatting
Bewoners in Tuitjenhorn verenigd in de vereniging Roockershuyspark zijn al járen succesvol in het 
beheer van het Roockershuyspark. De afgelopen járen is door de vereniging gewerkt aan plannen 
voor een tweede park, die nu ter besluit wordt aangeboden. Dit raadsvoorstel begeleidt het verzoek 
van de bewoners. Het plan bevat 700 bomen, bloeiende borders en grasland. Het wordt geheel door 
inwoners ontwikkeld en onderhouden. Er wordt een ruimteclaim gedaan en financiering gevraagd.

Voorgesteld besluit
- In te stemmen met het afboeken van de grond á Cl 18.350,- in 2019 ten laste van de algemene 
reserve.
- In te stemmen met de realisatie van het park en de gemeentelijke grond hiervoor beschikbaar te 
stellen.
- In te stemmen met het niet ten gunste brengen van middelen aan tafelzilver van netto C59.000,-
- In te stemmen met het niet meer ten gunste brengen van de erfpachtopbrengsten (ca C2600,- per 
jaar) aan de gemeentelijke begroting.

Aanleiding
Dit voorstel komt als begeleiding van het verzoek van de vereniging Roockershuyspark waarin zij 
vragen de plannen voor het nieuwe park te steunen. Het beoogde park is aantrekkelijk voor 
Tuitjenhorn en omgeving.

Belang
Het Roockershuyspark is een succesvol voorbeeld van participatie. De vereniging doet al járen met 
veel succes het onderhoud van het Roockershuyspark. Door het nieuwe park mogelijk te maken 
ontstaat een park met grote aantrekkingskracht. Het is voor iedereen te gebruiken en bedoeld voor 
Tuitjenhorn en de dorpen in de buurt. De nieuwe paden zijn goed toegankelijk voor mindervaliden.

Er is een beheerplan door de bewoners opgesteld waarbij onderbouwd is hoe het park onderhouden 
wordt. Hierin zijn ook zaken als de aanschaf van materieel en begeleiding van deskundigen geborgd.

In dit plan zit het planten van meer dan 700 bomen verwerkt! Ook wordt er 2,7 hectare groen 
ontwikkeld met kruidenrijk gras, bloeiende planten, bollen en struiken en natuurvriendelijke oevers. Dit 
zorgt voor een impuls aan biodiversiteit in het algemeen en de bijen in het bijzonder

Centrale vraag
Wil de raad de grond beschikbaar stellen voor een nieuw park?
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Beoogd maatschappelijk resultaat
Het nieuwe park is 2,7 hectare groot, zie ontwerp in de bijlage. Na bestemmingsplan wijziging wordt 
dit vanaf medio 2020 gerealiseerd door de bewoners en door hen aangestuurde aannemers.

Kader
Bestemming
De huidige bestemming is ‘agrarisch-cultuurgronď en zal gewijzigd moeten worden naar groen. 
Bestemmingsplanwijziging maakt onderdeel uit van het project.

Schagen Groeit Door! en Bollen en Bijen
Schagen heeft een ambitie om bomen te planten, de biodiversiteit te bevorderen, leefbaarheid te 
vergroten en burgerparticipatie te bevorderen. Dit plan is ambitieus en kan een enorme bijdrage 
leveren aan deze doelstellingen.

Ruimteclaim
Er zijn op korte termijn geen ruimteclaims voor deze locatie. Ook op langere termijn lijkt deze locatie 
niet in zicht te komen voor woningbouw. Ambtelijk zijn er qua ruimteclaims geen grote bezwaren voor 
deze ontwikkeling in beeld.

Argumentatie
Pro:
* Dit besluit zorgt voor vergroening van de gemeente Schagen en daarmee voor een prettige 
verblijfsomgeving.
* Dit plan zorgt voor meer biodiversiteit
* Dit plan is breed gedragen en wordt d.m.v. participatie gerealiseerd (deels gefinancierd) en 
onderhouden.
* Met 700 te planten bomen wordt een grote bijdrage geleverd aan de ambitie om bomen te 
planten.
* Een royaal park in de kern Tuitjenhorn vergroot de leefbaarheid.

Contra:
* De grond is bij realisatie van een park niet meer beschikbaar voor eventuele toekomstige 
projectontwikkeling.
* Er zal een bestemmingsplanprocedure gevolgd moeten worden.
* De grond wordt niet verkocht. Er zijn geen grondopbrengsten waarmee de boekwaarde kan 
worden afgedekt of waarmee nog winsten zijn te behalen.
* Er worden geen pachtopbrengsten meer ontvangen.
* Er is risico op nabetaling (zie paragraaf risico's)
* Als de boekwaarde van de grond ten laste wordt gebracht van de algemene reserve daalt het 
weerstandsvermogen. Ook alternatieven hebben nadelige consequenties.

Maatschappelijk draagvlak
De inwoners van Tuitjenhorn zijn op de hoogte gebracht van de plannen middels een speciale krant 
over het Roockerhuyspark en hierop zijn geen bezwaren gekomen. Vanuit de 
bestemmingsplanprocedure hebben burgers mogelijkheid tot bezwaar en beroep.

Opgemerkt moet worden dat tijdens de presentatie voor dorpsgenoten in 2016 bezwaren zijn 
gekomen van enkele bewoners van de Kerkbuurt. Na verkoop van de grond achter de woningen van 
de Kerkbuurt, is een nieuwe situatie is ontstaan waarop de initiatiefnemers het ontwerp hebben 
aangepast. Er zijn nu geen bezwaren meer bekend.

Er is enorm veel enthousiasme rondom de plannen en er is al een voldoende grootte groep burgers 
op de been gebracht om het onderhoud van het voorgestelde park te borgen.

Financiële consequenties

Realisatie groen
Voor de realisatie van het groen en het voeren van een bestemmingsplanprocedure is 163.380,- euro 
nodig. Dit bedrag wordt gedekt met middelen van Hoogheemraadschap (C 20.000,-), Bollen en Bijen 
(Ç 41.950,-), Schagen Groeit Door (C 57.000,-) en middels een wervingsactie van de Vereniging 
Roockershuyspark (C 44.430.-).
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Bij deze verdeling is er van uit gegaan dat de gemeente het groen betaald, Hoogheemraadschap 
het water en de vereniging de voorzieningen.

De financiële uitvoerbaarheid van het plan is geborgd met overeenkomsten met bedrijven die zich 
middels offertes gebonden hebben aan de door de vereniging opgestelde begroting.

Afboeking
De gronden hebben een boekwaarde van C 118.350. De gronden dienen te worden afgewaardeerd 
naar C 0.- aangezien sprake is van de nieuwe functie 'openbare ruimte'. Voorstel is deze afboeking 
ten laste te brengen van de algemene reserve.

Niet realiseren pachtopbrengsten
De gronden worden jaarlijks verpacht (kortlopend). De jaarlijkse pachtopbrengsten (ca. C 2.600) 
komen niet meer ten gunste aan de gemeentelijke begroting (683000 Beheer gronden).

Niet-realiseren verkoopopbrengsten
De grond wordt niet verkocht, maar omgezet naar openbare ruimte. Er is daarmee geen sprake meer 
van eventuele verkoopopbrengsten die ten gunste komen aan de gemeentelijke begroting. Het 
project heeft geen directe gevolgen voor de gemeentelijke begroting omdat nog geen rekening is 
gehouden met de verkoop van deze gronden.

Hoe hoog de gederfde inkomsten zouden zijn, is sterk afhankelijk van een alternatieve invulling. Bij 
verkoop voor agrarische waarde zou de gederfde verkoopopbrengst ca. ^ 177.000 bedragen (excl. 
afwaardering). Bij verkoop voor de functie Wonen, zou de gederfde winst uit verkoop ca. C 500.000 -C 
1.000.000 bedragen.

Risico’s
Er zijn geen overschrijdingen op het budget te verwachten. Het budget zoals hierboven beschreven is 
taakstellend.

Op de grond van perceel 177 ligt een nabetalingsregeling. Ten aanzien van deze regeling treft de jurist 
de volgende conclusies:

* Voor het tot nu toe gerealiseerde deel van het Roockerhuyspark is in het verleden al een 
nabetaling gedaan bij een herbestemming naar 'Groen' (ca. 21,3 euro per m2).

« Voor het nieuwe deel geldt ook een nabetalingsregeling (tot november 2024).
« De nabetalingsregeling geldt indien de grond gebruikt kan worden voor 'woningbouw met 

bijbehorende infrastructuur’.
» In het verleden is de invulling van de grond met het park kennelijk geïnterpreteerd als

‘bijbehorende infrastructuur' (ook omdat de eerste fase gekoppeld is geweest aan de bouw van 
de naastgelegen wijk).

» De gemeente deze interpretatie toen en nu niet deelt en dat het eerder gerealiseerde (deel van 
het) park volgens ons niet gezien kan worden ais bijbehorende infrastructuur. In feite is er destijds 
ten onrechte een nabetaling gedaan.

» Het risico bestaat dat bij een wijziging van ‘Agrarisch' naar 'Groen' de nabestaande van de 
wederpartij-een beroep zal doen op de nabetalingsregeling en daarbij zal verwijzen naar de 
eerdere nabetaling. Wij kunnen dan natuurlijk stellen dat de eerdere nabetaling ten onrechte is 
gedaan en er in feite onverschuldigd is betaald. Er is een goede kans dat de nabestaande dan 
een procedure tegen ons start. Onze positie lijkt op zichzelf goed in een dergelijke procedure, 
maar 10C^ zekerheid is er niet.

« Het financieel risico is maximaal 21,40 euro x 26.760 m2 = ţ 570.000. De kans van optreden 
schatten wij laag in, maar is dus niet 0%.

Communicatie van het besluit
Communicatie verloopt via de vereniging Roockerhuyspark. Zij hebben een huis- aan huiskrantje. 
Verder zijn er de verplichte communicatiemomenten in het kader van de 
bestemmingsplanprocedure.
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Op diverse momenten in het project wordt door de gemeente een persbericht opgesteld en 
verspreid.

Realisatie van het besluit
De bijdrage van de gemeente wordt in termijnen overgemaakt naar de vereniging. Dit gebeurt op 
basis van gerealiseerd werk. De vereniging is opdrachtgever voor de uitvoering.

De aanleg start op zijn vroegst medio 2020 en wordt in 2021 afgerond. De Wethouder opent het 
nieuwe park.

Meegezonden bijlagen
Brief Roockershuyspark
Ontwerp Roockershuyspark 2.0 dec. 2018

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

Burgermeesterpn wethouders van de gemeente Schagen,

lemeentesecretaris irgemeester

touw M.J.P. vanDe heer N.H. Swellengrebel Kampen-Nouwen
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