
Schagen  

 

Motie  

Agendapunt 
 

: 34 

Onderwerp : Duynpark Callantsoog; realisatie van 33 chalets  

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 30 juni 2015. 
 
Constaterende dat; 

1. er op het Duynpark chalets gebouwd worden zonder de daarvoor vereiste 
omgevingsvergunning; 

2. het college daarmee bekend is en kennelijk niet van zins is te handhaven op het 
bouwen zonder omgevingsvergunning; 

3. er weliswaar een aanvraag om een omgevingsvergunning in behandeling c.q. in 
procedure is; 

4. het college voornemens is mee te werken aan afwijkingen van het 
bestemmingsplan voor 33 chalets; 

5. dit voornemen nu aan de raad wordt voorgelegd voor een verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb); 

6. het college door het niet handhaven van de overtreding van wet- en regelgeving 
voor het bouwen zonder omgevingsvergunning zowel de 

a. raadsbehandeling van de verklaring van geen bedenkingen als  
b. de mogelijke bezwaar- en beroepsprocedures door andere 

belanghebbenden  
een farce laat zijn en de raad en andere belanghebbende eigenlijk worden 
geschoffeerd; 

7. er zonder de vvgb van de raad er feitelijk nog geen concreet zicht bestaat op 
legalisatie. 
 

In aanmerking nemende dat; 
8. het bouwen zonder vergunning een overtreding is van wet- en regelgeving die 

zonder uitzondering voor een ieder geldt. 
 

 
Draagt het college op 

a. de gedragsregel te volgen om bouwactiviteiten zonder de daarvoor vereiste 
omgevingsvergunning stil te leggen, zo nodig onder bij overtreding daarvan het 
verbeuren van een gepaste dwangsom, tot het moment dat de gemeente een 
omgevingsvergunning heeft afgegeven.  

 
Een gaat over tot de orde van de dag 

Toelichting 
Ons is geen jurisprudentie bekend waarin afzien van handhaving, in deze casus het 
stilleggen van de bouw zonder een vereiste omgevingsvergunning, niet nodig is.  
Ons is wel duidelijk dat afgezien moet worden van handhaving als het gaat om slopen van 
een illegaal gerealiseerd bouwwerk waaraan het college/de raad aan mee zou willen 
werken. Dat mag/moet dan pas als er een onherroepelijk besluit ligt. Grote Sloot 158 is 
daarvan een voorbeeld.   

 

www.d66schagen 



 
Of wel of niet schriftelijk wordt gedoogd doet er in feite niet toe. Als u weigert de bouw 
zonder vereiste omgevingsvergunning stil te leggen is dat op zich gedogen. U dwingt 
bezwaarmakers naar de rechter te gaan om u te laten handhaven, de bouw stil te laten 
leggen.  Dat is in de fase voorafgaande aan de vergunningverlening voor ons ontoelaatbaar. 
Anders is het als de gemeente een omgevingsvergunning heeft afgegeven. Het risico van 
het bouwen in de periode dat een omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk is, is aan 
de vergunninghouder.   
 
Het college geeft met deze casus in navolging van Grote Sloot een beeld van ga je gang 
maar. U hoeft niet te wachten op uw vergunning, de gronden van eventuele bezwaarmakers 
zullen wij wel weerleggen en al het niet voldoet aan het bestemmingsplan dan zullen wij, als 
de afwijkingen niet te groot zijn, die wel gladstrijken. 
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