
Schagen 

 

Amendement  

Agendapunt 
 

: 30 

Onderwerp : Reisgids voor ruimtelijk ontwikkelingen 

Aan de raad  

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 30 juni 2015  
 

Constaterende dat  
1. Het college kosten noch moeite heeft gespaard om in een brochure voor de burger 

over de met de ruimtelijke ordening gepaard gaande problematiek in beeld te 
brengen;  

2. ondanks de waardering die we daarvoor kunnen hebben het niets meer is dan een 
inzicht geven hoe de gemeente opereerde, opereert of zou moeten opereren binnen 
de gegeven ruimtelijke kaders en wet- en regelgeving; 

3. de Reisgids zelf, de bijlage “beantwoording vragen en aanvullende informatie 
Reisgids” en de discussie in de commissie Ruimte niet het beeld geven dat het 
college heldere beleidsuitgangspunten hanteert voor het ruimtelijk beleid; 

4. eigenlijk het beeld is ontstaan van een meer klantgericht werken met goede 
bedoelingen maar dat de vraag blijft hoe de uitwerking daarvan is, hoe de 
belangenafwegingen plaats vinden, hoe de belangen van niet rechtstreeks betrokken 
aspecten worden gewogen; 

5. de Reisgids geen helderheid geeft over het ruimtelijk beleid en niet meer is dan een 
stappenplan om tot besluitvorming te komen; 

 

Stelt ondergetekende voor het voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:  
1. de “Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen” voor kennisgeving aan te nemen; 
2. het college op te dragen per kwartaal aan de raad via de commissie Ruimte een 

overzicht te geven van de besluiten waarbij afgeweken wordt van het 
bestemmingsplan (buiten- en binnenplanse afwijkingen), de toepassing van de 
verklaring van geen bedenking en de motivaties daarbij. 

 

Toelichting  
De Reisgids geeft geen helderheid over het schemergebied van binnen- en buitenplanse 
afwijkingen van de toch recent vastgestelde bestemmingsplannen. Zowel de Reisgids als de 
bijlage staan bol van de goede bedoelingen maar hoe die concreet uitwerken is de grote 
vraag.  
De voorbeelden van de laatste tijd,  met in deze agenda de situatie rondom Duynpark 
Callantsoog,  doen ons het ergste vrezen. Bij ons ontstaat een beeld dat ruimtelijk beleid 
een optelsom is van individuele wensen en volgens ons is dat meer.  
Het risico van al te klantgericht handelen ofwel clientelisme is voor ons een spookbeeld.  
Het college moet een zekere vrijheid hebben in te kunnen spelen op ruimtelijke 
ontwikkelingen. Wij willen dat de raad al dan niet via de commissie het college daarop kan 
controleren. Het college zou ook meer invulling moeten geven aan het “horen” van de raad 
al dan niet via de commissie.  
 

Fractie D66 
Mw. J.M.. Kalff,  fractievoorzitter 

 



 


