
Aan de Gemeenteraad van de  
Gemeente Schagen  
 
c.c. fracties politieke partijen, Noord Hollands Dagblad 
 
Onderwerp: uw gevraagde inzet tegen schade aan winkels en appartementen aan de Zeeweg Sint 
Maartenszee door Recreatiebeheer BV (dhr. Ludwig). Benadeelde eigenaren staan met de rug tegen 
de muur. 
 
Geachte Raadsleden, 
 
Uit pure wanhoop over de meervoudige niet geadresseerde schade die Recreatiebeheer BV (RBBV) 
in de persoon van dhr. Ludwig heeft berokkend richten wij, eigenaren en gebruikers van winkels en 
woningen aan de Zeeweg in St Maartenszee (indertijd onderdeel van 4 ha project), ons tot u. Wij 
vragen de gemeenteraad ons te steunen bij het vinden van een oplossing die recht doet aan de 
belangen van betrokken eigenaren. Al jaren jaagt dhr. Ludwig met gelieerde vennootschappen 
vooral zijn persoonlijke belangen na bij het 4 ha project en opvolgers daarvan, daarin bijgestaan 
door advocaten en juridische constructies waartegen de benadeelde eigenaren niet zijn 
opgewassen. Na jaren met succes tegen de gemeente Zijpe en de eigenaren te hebben 
geprocedeerd zet dhr. Ludwig nu de gemeente Schagen onder druk t.b.v. eigen gewin, waarbij 
betrokken eigenaren opnieuw het nakijken hebben.  
 
In deze brief beperken we ons tot de situatie die het afgelopen jaar is ontstaan en waarvoor uw inzet 
wordt gevraagd. Als bijlage treft u voor een vollediger beeld een kort en daardoor beperkt overzicht 
van handelingen/ praktijken van Recreatiebeheer BV die zich de afgelopen 20 jaar hebben 
voorgedaan en hebben geleid tot een opeenhoping van schade, financieel en anderszins. Indicatief 
voor de langere termijn schade is dat de woningen/winkels sinds het begin rond 2000, dus in 20 jaar 
tijd, in plaats van in waarde gestegen aanzienlijk (ongeveer 30%) in waarde verminderd zijn.   
 
De nu ontstane situatie als gevolg van bouwwerkzaamheden in opdracht van RBBV dreigt uit de 
hand te lopen en vraagt om een duidelijke en rechtvaardige oplossing. De situatie is dat dhr. Ludwig 
de (toegang) ruimtes tussen winkels/appartementen tegen de wens van betrokkenen laat 
dichtbouwen. De rechtszaak die betrokkenen tegen de bouwplannen hebben aangespannen is 
verloren. De rechter erkende op zich wel de schade van deze nieuwbouw voor de huidige eigenaren, 
maar was ook van mening dat de mogelijke schade zou worden gecompenseerd door de bouw van 
een groot hotel en appartementenblok. De toestemming aan RBBV voor de bebouwing van de 
tussenblokken is ingegeven om de financiering van de bouw van het hotel mogelijk te maken. 
De belangrijkste voorwaarde was dat de bouw van het hotel binnen afzienbare termijn zou moeten 
plaatsvinden. Nadat de uiterste starttermijn overschreden was en na onacceptabele verloedering 
van de tussenruimtes door Recreatiebeheer BV afgelopen najaar heeft de Gemeente Schagen de 
samenwerking met Recreatiebeheer BV opgezegd. Geheel onaangekondigd is hierna een aannemer, 
A. Tuin uit Den helder, begonnen met de bouwwerkzaamheden voor de blokjes op de percelen 
tussen de bestaande winkels. 
 
Echter het ontbreekt Recreatiebeheer BV aan een gedegen financiële onderbouwing voor de 
financiering van de bouw van het grote hotel en het appartementenblok. Integendeel betrokkenen 
met meerjarige ervaring met dhr. Ludwig en gelieerde vennootschappen wijzen erop dat dhr. Ludwig 
veel schulden heeft en b.v. al jaren zijn bijdrage aan de VVE voor zijn deel van de 
winkels/appartementen niet betaalt en dat het schuldeisers, waaronder ook de VVE, vrijwel niet lukt 
om deze schulden bij hem te verhalen omdat er geen traceerbare middelen op zijn naam staan. De 
financiële haalbaarheid van de geplande gebouwen wordt dan ook als zeer twijfelachtig gezien. 
Recreatiebeheer BV heeft het gehele project al enige jaren geleden zonder succes in de verkoop 



gezet. De eigenaren van de winkels/ appartementen voorzien mede op grond van eerdere 
ervaringen dat dhr. Ludwig het voordeel van de verkoop van de nieuwbouw tussen de 
winkels/appartementen opstrijkt en de betrokken eigenaren en gebruikers van de 
winkels/appartementen met de schade laat zitten. 
 
Ondertussen is de nieuwbouw tussen de winkels/appartementen begonnen, is er al veel schade 
berokkend aan de gezamenlijke VVE eigendommen en aan de particuliere delen van de gebouwen, 
staat het parkeerterrein vol met containers, bouwmaterialen etc. , kortom een situatie met al veel 
schade voor betrokkenen. De aannemer A. Tuin uit Den Helder is hierop aangesproken, maar geeft 
niet thuis (laat staan dhr. Ludwig). Al met al een horrorscenario met niet alleen veel bedrijfsmatig en 
financieel leed, maar ook en opnieuw (inter)persoonlijke spanningen en frustraties. 
 
Wij verzoeken u dringend ons als benadeelde eigenaren en gebruikers niet in de steek te laten en 
ons de gelegenheid te geven u in een bijeenkomst of anderszins verder te informeren en u te 
verdiepen in en misschien ook onafhankelijk te laten onderzoeken naar wat hier daadwerkelijk al 
jaren gaande is. En we verzoeken u dringend om al het mogelijke te doen om zo spoedig mogelijk tot 
een afdoende oplossing te komen voor de ontstane situatie. Een oplossing die recht doet aan de 
eigenaren/gebruikers en de nadelige praktijken van Recreatiebeheer BV een halt toe roept.  
 
Wij zijn u bij voorbaat zeer maar dan ook zeer erkentelijk voor alles wat u voor ons kunt betekenen. 
 
Hoogachtend,  
 
   
Vele benadeelde eigenaren en gebruikers van de Promenade aan de Zeeweg. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 

Beknopte samenvatting van feiten en gebeurtenissen die hebben geleid tot de huidige situatie: 
 
1. De grond voor het “4 hectaren project" is meer dan 20 jaar geleden (1998) door 

Recreatiebeheer BV (RBBV) zeer voordelig van de Gemeente Zijpe gekocht voor f.50,-- per m2 
onder voorwaarde dat dit gebied ontwikkeld wordt en Sint Maartenszee een centrumfunctie 
krijgt waaronder de totstandkoming van een hotel, tennisvelden, expositieruimte, 
recreatiewoningen, winkels (4 ha project).  
 

2. Alleen het lucratieve deel (relatief eenvoudig te financieren en met winst te verkopen) t.w. de 
recreatiewoningen en winkels zijn ontwikkeld (krenten uit de pap) door RBBV. De rest van het 
toegezegde project is nooit ontwikkeld, waardoor de kopers van Bohemien resort en de Zeeweg 
benadeeld zijn.  

 
3. RBBV heeft ruim 10 jaar geleden een vergoeding van de gemeente Zijpe/ECN gekregen vanwege 

niet nakomen van afspraken over de expositieruimte terwijl de belanghebbende eigenaren op 
geen enkele wijze door Recreatiebeheer BV/ Ludwig schadeloos gesteld zijn voor geleden 
schade a.g.v. van het niet tot stand komen van belangrijke onderdelen van het project (zoals 
naast exposities ook hotel met faciliteiten, infrastructuur, parkeerterrein etc....)  

 

4. Verdere ontwikkeling project heeft jarenlang (20 ) stil gelegen met als gevolg verpaupering van  
Bohemien resort en de Zeeweg. Dieptepunt: ingrijpen van het bevoegde gezag op Bohemien 
resort, broeinest van illegale activiteiten.  

 

5. Ca. 6 jaar geleden heeft RBBV een laatste kans van gemeente Schagen gekregen voor het 
uitvoeren van een nieuw plan met zeer ruime bouwmogelijkheden. De eigenaren van winkels en 
recreatiewoningen zijn hier nooit bij betrokken geweest en zijn ook niet formeel geïnformeerd.  

 

6. Tussen gemeente en RBBV is een zgn. anterieure overeenkomst afgesloten  met uitvoerige 
regieafspraken die uiteindelijk hebben geleid tot een omgevingsvergunning voor de bouw van   
“drie winkels en drie duplex woningen in de bestaande bebouwing een 4/5 sterrenhotel met 
121 luxe kamers met bijbehorende voorzieningen met aangrenzend 71 luxe 
recreatieappartementen, een ondergrondse parkeergarage voor 200 auto's en 
terreininrichting“. Opnieuw zonder enig overleg met belanghebbenden, eigenaren/gebruikers 
van winkels en appartementen.  

 

 7. Het dichtbouwen van de twee open doorgangen naar de winkelpromenade is zeer nadelig voor 
de bestaande winkels en hoekappartementen en louter economisch in het voordeel van RBBV/ 
Ludwig zogezegd om de bouw van het hotel financieel mogelijk te maken. Het idee van de 
betrokken autoriteiten daarbij is dat omzetverlies van de winkels door de sterk afgenomen 
bereikbaarheid gecompenseerd moet worden door de toename van klanten van het 
toekomstige hotel. Dit was ook de motivatie van de rechter bij de verloren zaak bij de 
Rechtbank Noord-Holland en het hoger beroep bij de Raad van State.  

 
8. De gemeente heeft nagelaten om de bouwvolgorde vast te leggen zodat de geschiedenis zich 

wederom kan herhalen dat alleen de voor RBBV lucratieve delen afgebouwd worden (krenten 
uit de pap) en de huidige eigenaren en huurders wéér met de schade blijven zitten.  

 



9. Tot stomme verbazing van benadeelde eigenaren heeft de gemeente Schagen thans de 
samenwerking/anterieure overeenkomst wegens wanprestatie van Recreatiebeheer BV/ Ludwig 
opgezegd (op zich begrijpelijk) maar zonder daarbij ook de omgevingsvergunning in te trekken 
waardoor Recreatiebeheer onaangekondigd kon beginnen met de bouw van tussengelegen 
panden. Immers de regieregels van de gemeente waren niet meer van toepassing. Alle eerder 
afgesproken regels worden dus hierbij genegeerd en aannemer A. Tuin uit Den Helder trekt zich 
helemaal niets aan van de aangrenzende gebruikers en eigenaren van de naastgelegen panden 
en hun eigendommen. Er wordt notabene in het hoogseizoen in een kern toeristisch gebied 
gebouwd waardoor vakantiehuurders door overlast geannuleerd hebben en vertrokken zijn. Er 
is veel bouwschade die niet afgehandeld wordt.   

 

10. Tot verbazing heeft de gemeente Schagen 2 dagen na verzoeken van meerdere eigenaren tot 
handhaving van ontbrekende vergunning voor het plaatsen van containers en bouwmaterialen 
op het parkeerterrein (eigendom gemeente Schagen) bij de winkels, alsnog ontheffing  
hiervoor verleend. Benadeelde eigenaren vragen zich af wat de verantwoordelijke ambtenaren 
van de gemeente Schagen in dit verband voor ogen hebben, mede gezien dat de anterieure 
overeenkomst van de kant van de gemeente is ingetrokken. 

 
11. Het track record van Recreatiebeheer is bepaald niet gunstig, na een vonnis in 2008 i.v.m. een 

andere zaak om de leden van de VvE schadeloos te stellen ( voor door Recreatiebeheer BV/ 
Ludwig eerder opgelegde beheerskosten waar geen prestatie voor geleverd was) heeft 
uitbetaling meer dan 8 jaar op zich laten wachten omdat er geen enkele verhaalsmogelijkheid 
bleek te zijn. Slechts weinigen hebben de volledige schadevergoeding gekregen waar ze recht 
op hadden, anderen zijn afgescheept met een aalmoes en wie niet naar de rechter was gestapt, 
is nooit schadeloos gesteld en met de schade blijven zitten.  

 

12. Bekend is dat Dhr. Ludwig en gelieerde vennootschappen diverse schulden hebben.  Zo zijn al 
jaren bijdrages aan de VvE voor het deel van Ludwig voor de winkels/appartementen niet 
betaald. En dat het schuldeisers, waaronder ook de VvE, vrijwel niet lukt om deze schulden bij 
hem te verhalen omdat er geen traceerbare middelen op zijn naam staan en de panden met 
hypotheek en meerdere beslagen belast zijn en daarom niet geveild kunnen worden.  

 

13. Tegen deze achtergrond en het ontbreken van enige financiële onderbouwing voor de bouw van 
met name het geplande grote hotel met parkeerfaciliteiten is er aan zekerheid grenzende 
overtuiging bij de benadeelde eigenaren dat het hotel en bijbehorende faciliteiten er nooit 
zullen komen. En in dat geval blijven al deze eigenaren met de al jaren lang toenemende schade 
zitten, opnieuw zonder verhaalmogelijkheid.  

 

14. Opvallend is dat, terwijl het gehele gebied een recreatieve bestemming heeft, de nieuwe 
appartementen tussen de blokjes voor permanente bewoning zijn. Ook in dit geval is hiertoe 
beslist ten gunste van dhr. Ludwig en zonder overleg met belanghebbenden. 

 
 
15. Kenmerkend voor het gehele mismanagement van dit project en de kwade reuk die over de 4 
 hectaren waait is dat de verkoopwaarde van de winkels die ruim twintig jaar geleden gekocht 

zijn niet met 90 % is toegenomen overeenkomstig een geldende vuistregel van de prijs index 
voor winkels, maar onverkoopbaar is voor de prijs die 20 jaar geleden betaald is. 


