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VERZONDEN - 8 AUG 2014 

Sinds begin dit jaar is de gemeente actief alle ontwikkelende partijen van projecten in Schagen te 
benaderen om met elkaar van gedachten te wisselen over de tegenvallende vraag in de 
woningbouwmarkt en hoe hier mee om te gaan. 

Afgelopen periode heeft de heer Rijntjes van onze gemeente een aantal malen contact gehad met 
uw vertegenwoordiger de heer Frans Breg. Wij zijn met hem constructief in gesprek over zowel de 
locatie in Schoorldam als over de twee locaties van De Nijs in Sint Maarten. 

Betrekking hebbend op het project in Schoorldam ontvingen wij op 1 april 2014 een door dhr. Breg 
namens u opgestelde pleitnotitie. In deze notitie wordt een aantal stellingen geponeerd. Wij hebben 
er behoefte aan een reactie op deze stellingen te geven, hetgeen de constructieve insteek om tot 
een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen voor alle drie de projecten zeer zeker niet in 
de weg zal staan. 
De stellingen worden hieronder cursief weergegeven, gevolgd door onze reactie daarop. 

ï: de locatie valt binnen bestaand bebouwd gebied als bedoeld in de Structuurvisie Noord-Holland 
2014 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie; de ontwikkeling van de locatie voor 
woningbouw is in overeenstemming met het vastgestelde provinciale ruimtelijk-stedenbouwkundig 
beleid. 
De locatie valt inderdaad binnen het bestaand bebouwd gebied (bbg). Het uitgangspunt van de 
Structuurvisie Noord-Holland en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie is dat 
verstedelijking, zoals woningbouw, zoveel als mogelijk moet plaatsvinden binnen bbg. Dit wil echter 
niet zeggen dat op alle locaties binnen bbg woningbouwontwikkeling wenselijk dan wel in lijn is met 
het provinciale beleid terzake. Of woningbouw op een bepaalde locatie passend is binnen het 
provinciale woonbeleid, is mede afhankelijk van de provinciale woonvisie en de door de provincie en 
regiogemeenten vastgestelde regionale actieprogramma's. Zoals bekend is het woningbouwplan 
voor de locatie 't Vierkant (hierna: het bouwplan) niet opgenomen in het regionale actieprogramma 
voor de periode tot 2020 (vastgesteld door de regiogemeenten in november 2011 en bekrachtigd 
door de provincie in april 2012). Daarnaast is de provincie momenteel samen met de 
regiogemeenten bezig met het opstellen van een regionaal kwalitatief woningbouwprogramma voor 
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de Kop van Noord-Holland. Op dit moment valt niet te zeggen of het bouwplan passend zal zijn 
binnen dat programma. 

2: de ontwikkeling van de locatie voor woningbouw is in overeenstemming met het vastgestelde 
gemeentelijke ruimtelijk-stedenbouwkundig beleid. 
In de Structuurvisie Harenkarspel (vastgesteld december 2009) staat dat de betrokken locatie kan 
worden herontwikkeld als woonlocatie. De Structuurvisie geeft de (globale) visie weer voor de periode 
2010-2030. Uit de Structuurvisie volgt niet dat het bouwplan per definitie gerealiseerd kan worden vóór 
een bepaalde datum, bijv. 2020. Reeds in oktober 2011 is door de gemeente aangegeven dat i.v.m. 
het regionale actieprogramma realisatie van het bouwplan vóór 2020 niet mogelijk is. Verder is bij het 
opstellen van het (ontwerp)bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel in 2012 de 
wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het bouwplan die in het voorontwerp was opgenomen, 
bewust verwijderd, omdat de verwachting was dat het plan niet binnen de planperiode (2012-2022) 
gerealiseerd zou kunnen worden. Er is met andere woorden op dit moment geen vastgesteld 
gemeentelijk beleid waaruit volgt dat op korte termijn uitvoering kan worden gegeven aan het 
bouwplan. 

3: op grond van eerdere besluitvorming, toezeggingen en gerechtvaardigd vertrouwen mag de 
eigenaar rekenen op gemeentelijke medewerking en staat het de gemeente niet (meer) vrij 
medewerking te onthouden of verder te temporiseren. 
Het is vaste jurisprudentie dat voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel nodig is dat er 
concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan waaraan rechtens te honoreren 
verwachtingen kunnen worden ontleend. Zoals gezegd heeft de Structuurvisie betrekking op de 
periode tot 2030 en heeft de gemeente reeds in 2011 aangegeven dat realisatie van het bouwplan 
vóór 2020 niet mogelijk is. Ook uit het hierboven genoemde verwijderen van de 
wijzigingsbevoegdheid kon de eigenaar afleiden dat niet binnen de reguliere herzieningstermijn van 
tien jaar na vaststelling van het bestemmingsplan medewerking zou worden verleend aan het plan. 
Overigens heeft de eigenaar zich niet verzet tegen het verdwijnen van de wijzigingsbevoegdheid. 
Verder heeft de gemeente in de brieven van 3-10-2012 en 20-12-2012 ondubbelzinnig gesteld niet te 
kunnen zeggen wanneer met het bouwplan kan worden gestart en daarbij duidelijk een relatie 
gelegd met de lokale en regionale woonvisie en de op grond daarvan op te stellen 
woningbouwprogramma's. Anders gezegd: er bestaat geen concrete, ondubbelzinnige toezegging 
dat de gemeente op korte termijn medewerking zal verlenen aan het bouwplan. Indien de 
gemeente bijvoorbeeld pas na 2020 medewerking wil verlenen, dan past dat binnen hetgeen in de 
brieven is gesteld en hetgeen in de Structuurvisie is neergelegd. 

4: de ontwikkeling leidt tot een aanzienlijke stedenbouwkundige verbetering ter plaatse en voorziet in 
een door marktonderzoek concreet aangetoonde behoefte. 
Niet ontkend wordt dat het bouwplan zou kunnen leiden tot een stedenbouwkundige verbetering. 
Echter, kwaliteitsverbetering van de locatie kan ook tot stand worden gebracht door een 
andersoortige ontwikkeling, waarover inmiddels tussen partijen over van gedachte wordt gewisseld. 
Voor zover bekend is er (nog) geen marktonderzoek voorhanden waaruit blijkt dat er een concrete 
behoefte is aan woningen op de betrokken locatie. 

5: door haar bescheiden omvang is de ontwikkeling niet van significante of doorkruisende betekenis 
voor het in voorbereiding zijnde nieuwe gemeentelijke woonbeleid. 
Of deze stelling juist is, kan pas beoordeeld worden op het moment dat alle woningbouwprojecten 
binnen de gemeente tegen het licht gehouden zijn van de nieuwe woonvisie. Het 
woningbouwprogramma bestaat in Schagen uit vele kleine projecten waardoor elk project, hoe klein 
dan ook, tegen het licht van de vraaggestuurde woningbouw gehouden moet worden. Een 
belangrijk criterium is derhalve of een bouwplan, of dat nu groot of klein is, aansluit bij de vraag vanuit 
de markt. 
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Tot zover onze reactie. Wij willen benadrukken dat wij samen met u willen blijven nadenken en 
overleggen over een goede en voor alle partijen aanvaardbare invulling van de locatie. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

Mevrouw M. Pijlman 
hoofd afdeling Ruimte 

Pagina 3 van 3 


