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Amendement voor de raadsvergadering van 9 februari 2016 

Agendapunt 
 

13 

Onderwerp Reisgids ruimtelijke kwaliteit 

Aan de raad  

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen. 
 
Overwegende dat:  

- het doel van de voorliggende reisgids is: In hoofdlijnen aan ontwerpers en hun 
opdrachtgevers duidelijk te maken wat de raad belangrijk vindt bij ontwerpopgaven 
die impact hebben op de belevingswaarde van en vanuit de openbare ruimte. 
 

In aanmerking nemende dat  
- dat de daarvoor zowel aan ontwerpers en hun opdrachtgevers feed back en soms 

advies gevende adviescommissie duidelijke handvatten moeten worden aangereikt 
om aan het college te kunnen adviseren dat het gewenste ontwerpniveau al dan niet 
is bereikt; 

o dat het gewenst is aan te geven dat afwijkingen van de omgeving in schaal 
en maat (grootschaligheid) moet worden voorkomen door tenminste 
geledingen in het bouwwerk aan te brengen;  

o dat de tekst bij Algemene principes onder “2> Relatie tussen gebouw en 
omgeving” op dat punt onduidelijk is, dat bij punt “5>schaal en 
maatverhouding” het gaat over de schaal en maatverhoudingen van het 
bouwwerk zelf en er dus een dergelijk criterium in de nota ontbreekt 

- dat de cultuurhistorische waarde van de stolpboerderijen evident is in zijn 
vormgeving, plaatsing en herkenbaarheid van voormalige functies binnen het 
gebouw. Dat vraagt om een duidelijker kader dan die volgens die van de reisgids op 
pagina 72.  
 

Stelt ondergetekende voor het voorstel en/of het bij het voorstel behorende ontwerpbesluit 
onder punt 1. als volgt te wijzigen:  
 

- aan de algemene criteria onder “2> Relatie tussen gebouw en omgeving” toe te 
voegen de tekst: 

Bij een afwijken in schaal en maatverhoudingen in relatie tot de directe 
omgeving (grootschaligheid) er tenminste een op die omgeving afgestemde  
geleding in het bouwvolume moet worden aangebracht. 

- aan de objectgerichte criteria bijzondere gebouwen & monumenten (pagina 72) toe 
te voegen bij Hoofdvorm:  

  aan- en uitbouwen aan stolpboerderijen zijn niet toegestaan; 

  dakkapellen en dakopbouwen bij stolpboerderijen mogen het silhouet van het 

 



 

 

oorspronkelijke hoofdgebouw niet aantasten (de voorkeur gaat uit naar de 
toepassing van dakramen) 

 

 
Toelichting 
Ad punt 1. 
D66 vindt dat het aspect schaal en maatverhouding uitermate belangrijk en dan niet alleen 
in relatie tot het te realiseren gebouw maar ook in relatie tot zijn omgeving. Met name het 
laatste aspect bepaalt hoe mensen de bebouwing beleven in zijn directe omgeving met de 
planologische functie die het gebied waarin gebouwd wordt heeft. Niemand zal zich 
verbazen over een “metalen doos” op een bedrijventerrein. Anders wordt het als die 
geplaatst wordt in bijvoorbeeld het bijzonder lint, het komgebied en het centrumgebied, 
gebieden die zich kenmerken door kleinschalige bebouwing met een sterk individueel 
karakter.  
Daar waar volumes in relatie tot zijn omgeving als afwijkend kunnen worden beschouwd 
vraagt het van de ontwerper daar rekening mee te houden door tenminste een geleding in 
het volume. Hij moet in onze visie “dorps” bouwen of voor de kern Schagen “kleinstedelijk, 
bijna dorps”, zeker daar waar de cultuurhistorie een belangrijke element is van die 
omgeving, zoals in het centrum.  
Kleinschaligheid met een sterk individueel karakter van de panden, metaforisch als de 
boeken in een boekenkast,  is een uitermate belangrijk kenmerk van vele gebieden.  
 
Uit praktische overwegingen wordt voorgesteld de tekst die vraagt om de toepassing van  
architectonische middelen voor een zorgvuldiger inpassing van bebouwing in zijn omgeving 
toe te voegen aan de algemene criteria. Dat stelt de adviescommissie in staat om dat 
aspect bij haar toetsing te betrekken.  
In de nota wordt aangegeven dat waar de gebiedsgerichte criteria niet voldoende houvast 
bieden de algemene criteria worden gebruikt en ook dat de algemene criteria van 
toepassing zijn op alle vergunning plichtige bouwactiviteiten.  
 
Ad punt 2 
Aan- en uitbouwen anders dan het historische staartstuk (als uitbreiding van de stal) doen 
schade aan de hoofdvorm. Hetzelfde geldt voor de toevoeging (soms rondom) van te grote 
dakkapellen.  
 
 
 
 
Fractie D66 
F. Bas, fractievoorzitter 
 


