
     

 

 
 

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

Schagen"……….. Westerduinweg 36 (vd Salm) 
 
 
Aan de raad, 
 
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  
 
 
Constaterende dat: 

- Vraagtekens gezet kunnen worden bij de zorgvuldigheid waarmee met vd Salm is 
omgegaan.;  

- We niet kunnen beoordelen wat er allemaal mis is gegaan, wat de gemeente of 
betrokkene niet goed gedaan hebben; 

- We wel weten dat er vele ambtenaren aan het dossier van betrokkene hebben 
gewerkt en dat wekt geen groot vertrouwen, (zijn de dossiers wel steeds goed 
overgedragen)? 
 

 
Verzoekt het college: 

- Nadat is ingestemd met het voorgelegde bestemmingsplan, het proces met dhr. vd 
Salm opnieuw te starten dat moet leiden tot een onderbouwd besluit; 
 

door: 
 
- een overzicht te maken van de stukken die door dhr. vd Salm zijn ingediend en dat 

overzicht door hem te laten controleren; 
- de volledigheid van die stukken te toetsen aan wat nodig is om een ruimtelijk en 

anderszins onderbouwd besluit te nemen over het verzoek tot vergroting van het 
bouwvlak tot 1,5 ha; 

- bij onvolledigheid van de stukken dhr. vd Salm in de gelegenheid stellen die aan te 
vullen; 

- het volledige verzoek vervolgens te toetsen op de wijze en volgens de criteria 
overeenkomstig die van de beoordeling van de andere verzoeken tot vergroting van 
het agrarisch bouwvlak; 

- over het op die manier gewogen besluit dhr. vd Salm en de commissie ruimte 
informeren; 

- als het besluit positief is voor de vergroting van het bouwvlak tot 1,5 ha een 
postzegelbestemmingsplan op te stellen en in procedure te brengen; 
 

en stelt tevens voor: 
- dat als uit een vergelijk van de ingediende stukken en de voor een besluit op het 

verzoek noodzakelijke stukken geen of een niet verwijtbaar verschil is de kosten van 
het bestemmingsplan en de procedure voor rekening van de gemeente te nemen. 
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En gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
Namens de fracties van D66, 
 

 
Frans Bas      
Fr.vz. D66     
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