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Amendement voor de raadsvergadering van 17 december 2

Agendapunt 16

Onderwerp Uitbreiding groen Tuitjenhorn

Aan de raad

Inleiding.
De fractie van D66 heeft waardering voor de inzet van de vereniging Roockershuyspark 
voor de gemeenschap in Schagen en Tuitjenhorn en omgeving in het bijzonder. De 
uitbreiding waarom wordt gevraagd vergt een aanzienlijke financiële bijdrage van de 
gemeente (é 217.300). Naar het oordeel van de fractie van D66 laat de financiële positie 
van de gemeente momenteel een dergelijke uitgave niet toe.
D66 is niet tegen de uitbreiding maar stelt voor, mede gelet op een aanzienlijk financiële 
risico, dit uit te stellen. Daar richt dit amendement zich op.

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 17 december 2019:

Overwegende dat:
- de oordeelsvormende vergadering van 3 december jl, een uitbreiding van het huidige 

park positief tegemoet treedt;
- aan de realisatie de gemeente minimaal C 217.300,-, gaat bijdragen;
- er tot 1 november 2024 als een zwaard van Damocles een risico op nabetaling van ē 

570.000,00 boven het hoofd van de gemeente hangt;
- er verdere juridische kosten zullen worden gemaakt teneinde dit risico uit te sluiten;
- door de financiële positie van de gemeente er kritisch gekeken moet worden naar de 

uitgaven;
- er in 2020 (pijnlijke) bezuinigingen worden doorgevoerd in het sociale domein en op 

de personeelslasten
- het weerstandsvermogen van de gemeente kritisch is en door het raadsvoorstel nog 

verder onder druk komt te staan;
- de algemene reserve bedoeld is voor onvoorziene en dringende omstandigheden;
- voor het inrichten van de gemeentelijke gronden voor “groen” geen dringende 

redenen zijn die een beroep op de algemene reserve rechtvaardigt;
- door de uitbreiding het “groen en de speelvoorzieningen" in Tuitjenhorn toenemen 

maar dat het niet zo is dat er nu een tekort is;
- het niet duidelijk is waarom de aanleg van het voedselbos niet kan wachten tot na 1 

november 2024, gelet op het financiële risico;
- de voorbereiding van een bestemmingswijziging tijd vraagt en zodanig kan worden 

ingepland dat de vaststelling door de raad zo kort mogelijk na 1 november 2024 kan 
plaats vinden;

In aanmerking nemende dat:
- niet blijkt dat de gemeente heeft overwogen om de uitbreiding op een budgettair 

neutrale wijze te financieren door, bijvoorbeeld, een (beperkt) deel van de gronden in 
te richten als bouwkavels, waardoor een sluitende exploitatie ontstaat en de gronden 
de boekwaarde opbrengen en overigens geen overige posten behoeven te worden



aangesproken;
een geringe invulling met een beperkt aantal bouwkavels (opbrengst C 250.000 tot 
300.000 per kavel) geen onevenredige afbreuk doet aan de openheid van het gebied 
(zie bijgevoegde suggestie);
een budgettair neutrale oplossing de mogelijkheid biedt om de grondopbrengst van 

C 118.350,-- in te zetten op een bouwlocatie voor sociale woningbouw 
(huurwoningen) als door stijgende bouwkosten de residuele grondwaarde negatief 
wordt.

Stellen ondergetekenden voor 
Het besluit:

in te stemmen met het afboeken van de grond à C 118.350,- in 2019 ten laste 
van de algemene Reserve;
in te stemmen met de realisatie van het park en de gemeentelijk grond hiervoor 
beschikbaar te stellen;
in te stemmen met het niet ten gunste brengen van middelen aan tafelzilver van 
netto 6 59.000,—;

- in te stemmen met het niet meer ten gunste brengen van de erfpachtopbrengsten 
(ca C 2.600,- per jaar) aan de gemeentelijke begroting.

te wijzigen in;
het college op te dragen

o de regie te nemen en in overleg te gaan met initiatiefnemers en andere 
belanghebbenden ten einde te komen tot een budgettair neutrale invulling 
van het gebied ten noorden van het huidige Roockershuyspark; 

o al het noodzakelijke te doen zodat kort na 1 november 2024 met de 
aanleg van het voedselbos/groen kan worden begonnen;
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Toelichting.
Aan dit dossier zitten voor D66 een aantal aspecten. Deze zijn:

1. het verzoek van de vereniging “Roockershuyspark” van juli 2016;
2. het bestuurlijke proces dat loopt vanaf juli 2016;
3. het risico van nabetaling op grond van de akte van levering van 11 november 2004;
4. de (gewijzigde) feiten en omstandigheden van de woningmarkt (huur en koop)
5. de financiering van de gewenste ontwikkeling

Deze punten worden hieronder nader toegelicht.

Ad 1. Het verzoek
In de commissie ruimte van juli 2016 is op voorstel van D66 het verzoek om het bestaande 
park uit te breiden besproken. D66 heeft toen (zonder kennis van de huidige stukken) 
gevraagd woningbouw mee te nemen in de afwegingen.

Ad 2. Het proces
Vanaf juli 2016 tot en met juni 2018 is de raad niet nader over dit project geïnformeerd. Op 
21 juni 2018 heeft het college middels een raadsinformatiememo de raad meegedeeld dat: 
"de medewerking aan de verdere uitbreiding van het Roockershuyspark stop te 
zetten.”. Hierdoor was de noodzaak van het vragen naar de ruimtelijke kaders, de 
randvoorwaarden van een ontwikkeling niet meer opportuun. Het raadsvoorstel zoals 
voorgelegd aan de oordeelsvormende vergadering van november 2019 kwam voor D66 in 
ieder geval als een complete verrassing.

Verrassend was ook de beantwoording van de portefeuillehouder in de oordeelsvormende 
vergadering op de kanttekeningen van verschillende partijen over dit voorstel. Naar het 
oordeel van D66 heeft de wethouder zich weinig kritisch opgesteld naar de vereniging. 
Immers waar in juni 2018, ondanks nadrukkelijke tussenkomst van de gemeente, er geen 
consensus met de omwonenden uit de Kerkbuurt kon worden bereikt, verklaart de 
vereniging korte tijd later dat de bezwaren als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Waarom 
heeft de wethouder hier geen verder onderzoek naar gedaan, gelet op de ferme 
stellingname van het college (zie vet gedrukte citaat hiervoor).
Onduidelijk is welke kaders, randvoorwaarden aan de vereniging zijn meegegeven voor een 
ontwikkeling van het gebied. De communicatie naar de inwoners van Tuitjenhorn verzorgt 
de vereniging. Wie garandeert dat de bewoners van de Kerkbuurt (“de initiële 
bezwaarmakers”) in deze informatieverstrekking zijn meegenomen?
D66 zet grote vraagtekens bij dit proces en de rol van de gemeente.

Ad 3. Het risico van nabetaling
D66 heeft nadere vragen gesteld over het in het raadsvoorstel genoemde risico op 
nabetaling. D66 is verheugd dat het college heeft geantwoord dat eerst duidelijkheid moet 
worden verkregen over de rechtsverhouding voordat de bestemmingswijziging aan de raad 
wordt voorgelegd.
Feit is dat na 1 november 2024 de bepaling uit de akte van levering vervalt.

Ad 4. De woningmarkt
D66 betreurt de reactie van de portefeuillehouder op de vraag of een afweging is gemaakt 
tussen (beperkte) woningbouw al dan niet in combinatie met een uitbreiding van het 
Roockershuyspark. Een dergelijk afweging, mede gelet op de door het college veelvuldig 
genoemde urgente woningnood, is enerzijds realistisch en impliceert anderzijds niet datje 
tegen de ontwikkeling van groen bent.
De wethouder doet het voorkomen of de ruimtelijke situatie en de woningbehoefte dezelfde 
is als bij de ontwikkeling van de nieuwbouw Tuitjenhorn Oost IV,
Hij gaat daarbij volledig voorbij aan de nieuwe gewijzigde feiten en omstandigheden in de



woningmarkt en loopt vooruit op een omgevingsvisie. Hij gaat uit van achterhaalde feiten en 
omstandigheden en schrapt op voorhand een potentiële bouwlocatie.

Ad 5. De financiering
- potje Bollen en bijen
- potje Schagen groeit
- afboeking grondwaarde

C 41.950 
C 57.000 
C 118.350

Voor Schagen gaat het derhalve om een totale investering van minimaal C 217.300.
Voor het overige moet de vereniging f 44.430 voor de voorzieningen zien te krijgen middels 
een wervingsactie.
Schagen loopt daarbij het risico van overschrijding van de kosten (oa in verband met de 
nabetaling).
Voor de vereniging kan gelden: hoe minder geworven hoe minder voorzieningen.

Fractie D66
F.N.J. Jansen, fractievoorzitter


