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Amendement voor de raadsvergadering van 3 juli 2018

Agendapunt 14

Onderwerp vaststellen bestemmingsplan Grote Sloot 460 Oudesluis

Aan de raad

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen.

Overwegende dat:
er medio 1999 van een bestaand agrarisch perceel een deel (perceel 1270) is 
verkocht, en dat hierop een woonhuis is gebouwd;

- dat op 1 februari 2018 een verzoek is gedaan voor het wijzigen van de agrarische 
bestemming van het perceel 1270 naar de bestemming “wonen” en hiermee de 
sedert 1999 bestaande situatie wordt geformaliseerd;

- op de overige gronden rond kavel 1270 “gezien de geldende bouwregels in het 
bestemmingsplan toch verder geen hoofdgebouwen, bijgebouwen of andere 
bouwwerken (niet zijnde gebouwen) mogelijk gemaakt worden" (citaat 
bestemmingsplan Grote Sloot 460);

- dat desalniettemin de bestaande schuur die grenst aan het perceel 1270 aanzienlijk 
mag worden vergroot, te weten van (globaal) 385 m2 tot 1350 m2 (resp van 16x24m 
tot 24x55m);

In aanmerking nemende dat:
door het college noch door de aanvrager wordt gemotiveerd waarom de mogelijkheid 
wordt geboden om de bestaande schuur gelegen naast perceel 1270 aanzienlijk te 
vergroten, anders dan dat er een onlogisch gevormd bouwvlak zou resteren; 
het landschappelijk gezien ongewenst is dat de agrarische bebouwing aanzienlijk 
kan toenemen;
een beperking van de agrarische bouwmogelijkheden een gevolg is van bij de 
splitsing van het agrarisch bouwvlak door kopers gemaakte keuzes;

Stelt ondergetekende voor het voorstel en/of het bij het voorstel behorende ontwerpbesluit 
als volgt te wijzigen/in te vullen:

1. het bestemmingsplan “Grote Sloot 460, Oudesluis”, bestaande uit geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMR0.0441.BPBGZgrotesloot460-VA01, met bijbehorende bestanden gewijzigd 
vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;

2. de wijziging betreft het beperken van het bouwvlak op de gronden met een 
agrarische bestemming tot de omvang van de bestaande bebouwing;

3. geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, 
omdat dit bestemmingsplan geen betrekking heet op en op grond van artikel 6.12, lid 
1 Wro aangewezen bouwplan waarvoor een exploitatieplan is voorgeschreven.
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