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Betreft: Bestemmingsplan Wadweg 4

Geacht college,

Op 1 september 201 7 hebben wij een zienswijze ingediend tegen het 
ontwerp bestemmingsplan Wadweg 4 te Schagen.

Wij hadden op grond van de artikelen 1 9 (natuur) en 25 
(weidevogelleefgebieden) van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
bezwaar tegen dit bestemmingsplan, omdat er een grote 
paardenhouderij gevestigd zou worden op een voormalig agrarisch 
perceel dat in het vigerende bestemmingsplan een natuurbestemming 
heeft en onderdeel is van een weidevogelleefgebied.
Naar aanleiding van de zienswijze is er overleg gevoerd met de 
initiatiefnemer, het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier 
(HHNK) en de gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer.
De opstallen zijn deels nog in gebruik voor opslag en agrarische 
activiteiten en er is volgens uw gemeente per abuis aan deze opstallen 
een natuurbestemming aan gegeven.

Verzenddatum

1 5 JAN. 2018
Kenmerk
982534/1034817

Uw kenmerk

Er is voorts een grondruil overeengekomen met Staatsbosbeheer 
waardoor de rijbak waar de paarden geweid worden in plaats van de 
natuurbestemming een agrarische bestemming krijgt en een ander 
perceel dat nog een agrarische bestemming heeft nu een 
natuurbestemming zal krijgen. Zie bijgevoegd kaartje.
De initiatiefnemer heeft aangegeven dat de paarden niet in het 
weidevogelleefgebied worden geweid, maar dat zij 's zomers grazen op 
buitendijkse gebieden in Friesland en 's winters in de schuren aan de 
Wadweg verblijven. Het natuurgebied en het weidevogelleefgebied 
wordt daarmee niet aangetast.

Wij verzoeken u om de paardenhouderij en de paardenrijbak een 
inrichting te geven waarbij het omliggende weidevogelleefgebied zo 
veel mogelijk wordt beschermd. Dit houdt in een minimum aan
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verlichting en geen hoog opgaande beplanting die zou kunnen dienen 
als uitkijkpost en nestgelegenheid voor roofvogels.
Het perceel dat nu in plaats van de agrarische bestemming een 
natuurbestemming krijgt dient ingericht te worden als vochtig 
weidevogelgrasland, conform de ambitiekaart uit het geldende 
provinciale Natuurbeheerplan.

Onder voorbehoud van het voorgaande kunnen wij nu met het 
bestemmingsplan Wadweg 4 instemmen.

Als laatste rest ons nog te zeggen dat wij graag eerder met u in gesprek 
waren gegaan over dit plan. Nu hebben wij, vanwege het late toesturen 
van dit voor ons onbekende plan, een zienswijze moeten indienen. Voor 
beide partijen vervelend en voor beide partijen levert het extra werk op 
dat achteraf gezien niet nodig was geweest.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

Sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling 
dhr. drs. T.R. Smeelen

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.


