
     

Amendement voor de raadsvergadering van 22 april 2014 
 
Agendapunt : 12 
 
Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplannen "Buitengebied Zijpe" en "Landelijk gebied 

Schagen" 
 
Aan de raad, 
 
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  
 
 
Overwegende dat: 
 
- vaststaat dat op het perceel Korte Ruigeweg 22 nadat in 1979 een bouwvergunning is 

verleend voor drie zomerwoningen er door de eigenaar allerlei bouwwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd zonder een bouwvergunning met als doel er permanent te gaan wonen in 
twee samengevoegde zomerwoningen; 

- er door die werkzaamheden in feite een woning en een zomerwoning zijn gerealiseerd; 
- door de samenvoeging van twee zomerwoningen de grootte daarvan  -c.a. het 

bouwvolume- de voor zomerwoningen gebruikelijke maatvoering overstijgt die op grond 
van de vigerende bestemmingsvoorschriften –c.q. het overgangsrecht- zijn toegestaan;  

- met het permanent bewonen daarvan een tweede afwijking van de vigerende 
bestemmingsvoorschriften is ontstaan;  

 
In aanmerkingen nemende: 
 
- dat er ten aanzien van voornoemde overtredingen gedingen zijn geweest bij zowel de 

Rechtbank als de Raad van State; 
- dat de eigenaar van het perceel Korte Ruigeweg 22 in die procedures tot in hoogste 

instantie in het ongelijk is gesteld; 
- dat de gemeente als verweerder in die procedures allerlei argumenten heeft 

aangedragen waardoor de eigenaar van Korte Ruigeweg 22 in het ongelijk is gesteld; 
- dat het in dat licht merkwaardig is dat in het nu voorliggende bestemmingsplan 

“Buitengebied Zijpe” (2013) de samengevoegde, verbouwde en in oppervlak en inhoud 
vergrote permanent bewoonde zomerwoningen een bestemming hebben gekregen; 

- dat daarmee ten opzichte van het verweer bij de Rechtbank en Raad van State het 
bestuur een compleet andere koers is gevaren, een koers die de betrouwbaarheid van 
de overheid geen goed doet; 

- dat ook met een gedoogbeschikking voor permanente bewoning van een zomerwoning 
de effecten daarvan op de planologische mogelijkheden van aanpalende percelen 
moeten worden meegewogen; 

uit het verweer van de gemeente in het beroep van de eigenaar/bewoner 
van Korte Ruigeweg 22 / de uitspraak:”voorts acht het college het verlenen 
van vrijstelling voor een woonfunctie in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening, omdat er op minder dan 25 meter afstand agrarische bedrijven zijn 
gelegen en het verlenen van vrijstelling zo betekenen dat deze bedrijven 
definitief niet meer kunnen uitbreiden richting woning.”  

- dat permanente bewoning van de zomerwoning het agrarisch bedrijf op Korte Ruigeweg 
24 beperkt in zijn uitbreidingsmogelijkheden; 

- dat de wens van dat bedrijf is de bouwkavel uit te breiden tot 1 hectare 
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stellen ondergetekenden voor het voorstel als volgt te wijzigen: 
 
A. het perceel Korte Ruigeweg 22 uit het bestemmingsplan “Buitengebied Zijpe” te halen;  
B. de bouwkavel van het perceel Korte Ruigeweg 24 te vergroten tot 1 hectare; 
C. de beantwoording van de zienswijzen in die zin aan te passen 

 
Toelichting: 
Het halen van het perceel uit het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied Zijpe 2013 
maakt dat voor het perceel het thans vigerende bestemmingsplan van kracht blijft waardoor 
de mogelijkheden onder het overgangsrecht voor het perceel Korte Ruigeweg 22 niet 
verloren gaan.  
Ten aanzien van gebruik en planologisch gezien niet mogelijke vergrotingen van de 
samengevoegde zomerwoningen en andere illegale bouwwerken moet een 
handhavingprocedure volgen. 
 
Ook deze casus toont dat een (beleid van) gedogen of op zijn minst niet optreden tegen 
geconstateerd bouwen zonder vergunning en illegaal gebruik leidt tot een onverkwikkelijke 
dossiervorming. Voor zowel de omgeving als de overtreder is er een vervelende en pijnlijke 
situatie ontstaan die gepaard gaat met de nodige kosten. Het geeft een weinig positief 
beeld van een overheid. 
 
 
Namens de fractie van D66 Schagen, 

 
J.F.Bas 
Fractievoorzitter D66 Schagen 
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