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JELGERM 

 

 

 

 

 

 

Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

dinsdag 28 januari 2014 

14.001963 

De Gemeenteraad en de Commissie Ruimte 

 

College van burgemeester en wethouders 

Voortgang 4 hectare 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Voorgeschiedenis 

 

Op 20 juli 1995 heeft de gemeente vrijstelling verleend en een bouwvergunning voor het bouwen 

van een educatief centrum, een hotelrestaurant, een tennishal, 9 winkels, 10 appartementen en 

47 recreatiebungalows. Op 28 april 2004 heeft het college van de gemeente Zijpe een vrijstelling 

ex artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en een bouwvergunning 

verleend voor de realisatie van een hoofdgebouw (hotel/tennisaccommodatie) op het perceel 

Zeeweg 39 te Sint Maartensvlotbrug. De afweging van het totale plan van de ‘Vier Hectare’ had 

reeds plaatsgevonden bij het opstellen en vaststellen van het bestemmingsplan “Buitengebied 

1989, eerste herziening, Sint Maartenszee 1995”.   

 

De jaren erna zijn de bouwplannen aangepast maar nog niet tot uitvoering gebracht. Wel is 2 

van de 4 hectare ingevuld met recreatiewoningen. De resterende 2 hectare is echter tot op 

heden niet tot ontwikkeling gekomen. 

 

Bij besluit van 4 oktober 2011 heeft het college de uitgangspunten van SVP (notitie 30 augustus 

2011) voor het resterende gedeelte van de 4 Hectare in concept aangenomen.  Dit is met 

Recreatie Beheer  besproken.  

 

Op 28 februari 2012 heeft de raad de notitie van SVP vastgesteld.  Op 13 maart 2012 wordt aan 

Recreatie Beheer B.V. een brief gestuurd waarin wordt verzocht de indertijd aangegane 

overeenkomst na te komen waarbij een deadline wordt gesteld om vóór 1 oktober 2012 een 

haalbaar plan van het hoofdgebouw aan het college voor te leggen. Indien dit niet gebeurt zal 

worden gekeken naar de voortzetting van de beoogde samenwerking. 

 

Op 30 september 2012 ontvangt de gemeente een ontwerp voor de 2 hectare van Recreatie 

Beheer B.V.. Op 4 december 2012 besluit het college om aan Recreatie Beheer B.V. een termijn 

te geven tot uiterlijk 21 december 2012 voor het indienen van een concreet bouwplan vergezeld 

van een bijbehorende aanvraag om omgevingsvergunning.  

 

Op 21 december 2012 hebben wij een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen welke 

bestaat uit twee mogelijke ontwikkelingen (A en B). Beide varianten zijn voorgelegd aan de 

stedenbouwkundige waarbij is beoordeeld of deze voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

Geconstateerd is dat dit niet zo is. Wij hebben het afgelopen jaar getracht om te komen tot een 

ontwerp welke voldoet aan de gestelde voorwaarden en stedenbouwkundig aanvaardbaar is.  
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Principeverzoek 

 

Het principeverzoek is de uitkomst van een jaar lang aanpassen en toetsing van verschillende 

mogelijkheden.  De uitdaging hierin was om binnen de gestelde kaders een exploitabel plan te 

krijgen, deze zijn nu afgestemd. Het principeverzoek voorziet in de volgende onderdelen: 

1. een 4/5 sterren hotel met 121 luxe kamers met restaurant/ brasserie, terras, 

fitness/welness-voorzieningen en vergaderruimte etc.; 

2. 71 luxe 3-kamer-appartementen met terras/balkon en bergingen; 

3. 3 winkelruimtes met daar boven gelegen 3 4/5-kamer-appartementen (in de bestaande 

winkelpromenade); 

4. Extra parkeergelegenheid voor totaal 238 auto’s op eigen terrein, welke grotendeels 

ondergronds worden gerealiseerd d.m.v. een parkeerkelder met een capaciteit van 200 

parkeerplaatsen. 

 

Stedenbouwkundig 

Het plan zoals het aan ons is voorgelegd is stedenbouwkundig aanvaardbaar. De architect van 

Recreatie Beheer B.V. heeft in samenwerking met de gemeente een plan weten te maken welke 

past binnen de stedenbouwkundige uitgangspunten. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning 

zal dit ook scherp in de gaten worden gehouden. Hierbij kan ook verwezen worden naar de 

bijgevoegde notitie ‘Project locatie “de 4 hectare” te Sint Maartenszee’.  

 

Planologisch/ welstandelijk 

Het ontwerp past binnen de aangegeven ruimtelijke kaders voor een bestemmingsplan-

herziening voor dit plan op deze locatie. Het plan zal voor een groot deel nog planologisch 

moeten worden onderzocht en uitgewerkt. Ook de economische uitvoerbaarheid zal, hetzij door 

onderzoek en/of realisatie, aangetoond moeten worden. Tevens dien het te worden voorgelegd 

aan de welstandscommissie. Dit zal als voorwaarde worden meegenomen in de brief aan 

Recreatie Beheer B.V.. 

 

Ontwikkelingen Petten/Sint Maartenszee 

 

Beleidsmatig 

  

Aangezien dit plan een hotel bevat met 121 kamers en 71 luxe recreatieappartementen is het 

logisch om te verwachten dat dit plan concurrerend kan zijn met de ontwikkelingen in Petten. De 

haalbaarheid van Structuurvisie Petten is bekeken en ook daarin zit een plan met 85 luxe 

recreatieappartementen en 100-120 recreatiewoningen. Dit plan in Sint Maartenszee ligt op 5 km 

afstand van de gewenste ontwikkelingen in Petten. Tevens worden beide plannen, deels voor 

wat betreft de appartementen, mogelijk in een zelfde tijdsperiode gerealiseerd. Het is daarom 

ook denkbaar dat het project 4ha van (financiële) invloed kan zijn op de ontwikkelingen in 

Petten en vice versa. Op dit moment is het niet concreet te onderbouwen met cijfers of en 

hoeveel dit project van invloed is op de ontwikkelingen van Petten. 

 

Vraag en aanbod vrijetijdsvoorzieningen Noord-Holland 

In maart 2013 heeft de provincie Noord-Holland een onderzoek uitgevoerd naar vraag en 

aanbod van vrijetijdsvoorzieningen in Noord-Holland. Dit onderzoek is uitgevoerd omdat de 

provincie graag inzicht wil in het ruimtebeslag van de toeristische en recreatieve voorzieningen 

en de recente en toekomstige ontwikkelingen en trends. Belangrijkste conclusies: 9% stijging van 

het aanbod in de verhuur bungalows en 17% stijging van tweede woningen. De vraag 

ontwikkeling wordt geraamd op 4% stijging. In deze sector is de trend: vraag naar meer luxe en 

ruimere woningen. In de hotelsector wordt er een aanbod stijging verwacht van 20% meer 

kamers en een vraaggroei van 20% totaal. Maar zowel vraag als aanbod ontwikkeling is, volgens 

dit rapport, voornamelijk in Amsterdam en regio Schiphol.  

 

De conclusies zijn voor de Provincie  de basis voor een op te stellen toetsingskader voor nieuwe 

ontwikkelingen buiten BBG. Voor het maken van dat kader hebben zij een werkgroep opgericht 

van beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en economische zaken (toerisme) van Noord-

Hollandse gemeenten. In regionaal verband zouden er een soort programma’s/visies kunnen 
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komen over de kansen en mogelijkheden voor verblijfsrecreatie in het betreffende gebied. De 

verwachting is dat er in maart 2014 een eerste versie van het beleidskader gereed is. Zodra 

hiervan meer bekend is kan gekeken worden of dit onderzoek volstaat voor de vele recreatieve 

ontwikkelingen in Schagen of dat het noodzakelijk is om voor de kuststreek van Schagen een 

individuele marktanalyse (soort DPO) te laten maken.  

Een marktanalyse kan bijdrage aan de nog te nemen besluiten over eventuele andere 

ontwikkelingen in de nabije toekomst.  

 

Risico’s als het project geen doorgang kan vinden i.v.m. Petten 

Indien besloten wordt om niet mee te werken aan het plan 4 hectare van Recreatie Beheer B.V. 

en de gronden worden terug gekocht dan zullen deze al jaren braakliggende gronden 

opgeknapt moeten worden. Dit omdat er toezeggingen zijn gedaan aan de bewoners om Sint 

Maartenszee om de ruimtelijke kwaliteit op te waarderen. Opknappen van deze gronden en 

omgeving brengt financiële gevolgen met zich mee.  

 

Juridisch  

 

Op 8 februari 1994 is een samenwerkingsovereenkomst tussen Recreatie Beheer B.V. en de 

toenmalige gemeente Zijpe met betrekking tot de ontwikkeling van de 4 hectare. De beoogde 

ontwikkeling bestond destijds uit 47 vakantiebungalows, een hoofdgebouw in de vorm van een 

hotel met tennis- en squashbanen en een educatief centrum, een arcade met winkels en 

bovenliggende appartementen, alsmede bijbehorende infrastructuur en voorzieningen. In deze 

overeenkomst is opgenomen dat de eigendomsoverdracht van de grond zal plaatsvinden 

nadat Recreatie Beheer B.V. (RB) aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst 

heeft voldaan. 

 

Op 18 juli 1995 is tussen partijen een nadere overeenkomst tot stand gekomen. Hierin is 

opgenomen dat de economische eigendom van de grond aan RB geleverd wordt. In deze 

overeenkomst is tevens bepaald dat de gemeente op verzoek van RB medewerking zal verlenen 

aan de juridische eigendomsoverdracht van de percelen waarop bungalows zijn of worden 

gerealiseerd, indien en zolang de bouw van het hoofdgebouw in een continu bouwproces 

volgens schema wordt gerealiseerd.   

 

 Uitleg juridisch vs economisch eigendom 

Juridisch eigendom ontstaat doordat een notaris in een akte vastlegt dat u de eigenaar 

bent en de akte laat inschrijven bij het Kadaster. Daarna staat de juridisch eigenaar bij 

het Kadaster bekend als eigenaar. 

 

Economisch eigendom is, als een notaris niet in een akte vastlegt dat u de eigenaar 

bent. Of als er wel een akte is, maar deze niet wordt ingeschreven bij het Kadaster. Een 

economisch eigenaar heeft rechten (bijvoorbeeld het recht op levering) en 

verplichtingen (bijvoorbeeld de plicht de koopsom te betalen). Ook loopt de 

economisch eigenaar het risico van waardeveranderingen. 

 

Vervolgens is op 25 november 1997 een aanvullende overeenkomst tussen partijen tot stand 

gekomen.  

 

Tot op heden zijn de bungalows en de arcade met winkels en appartementen gerealiseerd, op 

een terrein van 2 hectaren. Het hoofdgebouw is tot op heden niet gerealiseerd.   

 

Gekozen kan worden om beide locaties (Petten en 4 hectare) in gezamenlijkheid te realiseren. 

Echter, indien gekozen wordt om Petten te ontwikkelen en 4 hectare niet dan betekent dat de 

overeenkomsten die zijn afgesloten met RB (gedeeltelijk) mogelijk niet in stand gehouden kunnen 

worden door de gemeente. Dit betreft het gedeelte wat nog niet gerealiseerd is, zijnde het 

hoofdgebouw.  
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De mogelijke (financiële/juridische) gevolgen hiervan zijn: 

1. Meewerken aan de levering van juridische eigendom van de gronden van de 

gerealiseerde bungalows, voorzover dat al niet is gebeurd. 

2. Juridische eigendom overdragen van het niet gerealiseerde gedeelte van de 4 hectare 

(2 hectare waar het hoofdgebouw dient te komen) aan RB of deze 

gronden(economische eigendom) terug nemen voor naar schatting 500.000 euro 

(oorspronkelijke verkoopprijs). Een andere mogelijkheid is dat de gemeente alle gronden 

tot zich neemt waarbij aan RB de koopprijs moet worden gerestitueerd alsmede een 

vergoeding voor de gerealiseerde bebouwing. Dit dient nader te 

besproken/onderhandelt te worden met RB. 

3. RB zal naar verwachting op grond van het opgewekt vertrouwen (de overeenkomsten/ 

raads- en college besluiten) en de investeringen die door RB zijn gedaan een 

schadeclaim indienen. De hoogte hiervan valt op dit moment niet in te vullen. 

4. Aanvullende schade vanwege het depot dat heeft bestaan (andere financiering 

hierdoor). Tevens dient het depot van een om en nabij 1.000.000 euro worden 

vrijgegeven. 

5. Bij het niet ontwikkelen van het hoofdgebouw lopen de winkels in de arcade/ Goudvis 

en andere ondernemers hun beoogde opbrengsten in de toekomst mis. Dit kan mogelijk 

leiden tot schadeclaims.  

6. Indien de gemeente de eigendom verkrijgt van de 2 resterende hectare dan leidt dit er 

toe dat de gemeente op zoek moet gaan naar een (andere) invulling welke ook kosten 

met zich mee zal brengen.  

 

RB heeft aangegeven graag in gesprek te willen gaan met het college over zijn ontwikkeling en 

het depot. Dit depot kan echter alleen maar worden vrijgegeven onder (nog nader te bepalen) 

voorwaarden. 

 

Conclusie 

 

Gezien bovenstaande hebben wij op 4 februari 2014 positief besloten, ondanks de 

concurrerende positie t.o.v. Petten en de mogelijke nadelige gevolgen voor Petten, op het 

principeverzoek. Dit omwille van redenen van behoorlijk bestuur (vertrouwens beginsel o.a.), 

bestaande overeenkomsten en mogelijk verschil in bouwtempo (RB kan waarschijnlijk sneller 

worden gerealiseerd dan Petten). Het voorgelegde ontwerp voldoet aan de 

stedenbouwkundige uitgangspunten. 

 

De afspraken en de voortgang van het project zullen als voorwaarden worden meegegeven 

aan de RB waarbij de planning van de aanvraag, bouw etc. zullen worden vastgelegd.   

 

Binnen een half jaar zal Recreatie Beheer B.V. een (nieuwe) aanvraag om omgevingsvergunning 

indienen. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, 

 

 

J. Beemsterboer 

 

 


