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Geachte raad,

In opdracht van de heer C. Dol en mevrouw P.C.J. Sassen wordt een bezwaarschrift 
ingediend in verband met het besluit van 21 september 2021 (publicatiedatum 23 
september 2021), van de gemeenteraad van Schagen, om perceel 6 aan de achterzijde van 
Lutjewallerweg 12 in Schagen aan te wijzen als perceel waarop de artikelen 10 tot en met 
15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing zijn.
Het voorkeursrecht wordt op het perceel gevestigd in verband met de ontwikkelvisie van de 
gemeente voor de ontwikkeling van het gebied ten oosten van Schagen.

De bezwaarmakers zijn eigenaar van de woning op het perceel Lutjewallerweg 12 in 
Schagen. De aanwijzing in het kader van het voorkeursrecht betreft het perceel achter de 
woning met kadastraal nummer Schagen, sectie K, 1401, aangeduid op de bijlage bij het 
besluit als perceel nummer 6.

De bezwaarmakers hebben de woning en het achterliggende perceel aan de Lutjewallerweg 
circa 3,5 jaar geleden gekocht, met als doel om de karakteristieke verkaveling te 
behouden/herstellen en het perceel in te richten voor natuurdoeleinden.

Diverse dammen met duikers zijn verwijderd, zodat het land weer zijn oorspronkelijke 
historische aanblik heeft. De waterlopen zijn verbreed om het watersysteem te verbeteren 
en tegelijkertijd zijn flauwe natuurvriendelijke oevers aangelegd die een positieve bijdrage 
leveren aan de waterkwaliteit en de biodiversiteit.
Het perceel is ingezaaid met biologisch kruidenrijk grasland, met klavers, kruiden en 
meerder soorten gras. Dit zorgt ervoor dat vlinders en bijen zich kunnen voeden met de 
bloemen. De natuurlijke mix van grassen zorgt ook voor een voedzaam gewas voor de 
Herdwick schapen, welke door de eigenaar worden gehouden. Verder is een 
korenbloemenveld ingezaaid en een bijenlint aangelegd langs het hele perceel.
Voor de cultuurhistorische- en natuurlijke inrichting van het perceel is een 
omgevingsvergunning aangevraagd en heeft overleg plaatsgevonden met 'Archeologie West- 
Frieslanď. Het perceel Lutjwallerweg 12 is gelegen binnen een cultuurhistorisch-, 
archeologisch- en aardkundig waardevol landschap binnen de polder Schagen.
Tijdens de toetsing van de omgevingsvergunning is vastgesteld dat het behoud/herstel van 
het verkavelingspatroon van grote cultuurhistorische waarde is binnen dit gebied. Bovendien



is het perceel aan de Lutjewallerweg 12 in het vigerende bestemmingsplan bestemd als 
'Waarde - Aardkundig waardevol gebied' en heeft het ook de bestemming 'Waarde- 
Archeologie 3' met een middelhoge verwachtingswaarde.

Zowel aan de noord- als zuidzijde van het perceel Lutjewallerweg 12 zijn de percelen 
aangewezen als Rijksmonument (bijlage 1). Perceel 6 wordt hierdoor ingesloten en de 
verwachting is dat er geen ontwikkelingen op dit perceel kunnen plaatsvinden.

Beleidskaart Archeologie 
Gemeente Schagen

Legenda

Grens plangeoied

Beleidsadvies

Vergunning aanvragen bij de Minister 

Alle bodemroering dieper dan 35 cm 

r* 50 m2 en groter en dieper dan 35 

» 500 m2 en dieper dan 40 cm20C m

Rijksmonumenten beide zijden perceel 6

De aanwijzing in het kader van de Wvg lijkt dan ook niet goed afgestemd met de bevoegde 
overheid. Wij verzoeken u dit wel juist af te stemmen, zodat duidelijk is of perceel 6 in 
aanmerking komt voor eventuele toekomstige ontwikkelingen. Wanneer dit niet het geval 
blijkt te zijn, kan het voorkeursrecht worden opgeheven.

Nog een reden om het voorkeursrecht op te heffen is het feit dat de woning zeer dicht op de 
Lutjewallerweg is gelegen, waardoor het achtergelegen perceel van grote waarde is voor de 
bezwaarmakers. Alleen aan deze zijde van de woning is het mogelijk om hobbymatig 
beesten te houden. Zij wensen de inrichting van het perceel met de bijbehorende 
biodiversiteit te behouden.

Op diverse percelen langs de Nes en de Lutjewallerweg zijn bijbehorende agrarische 
percelen wel bij de woning gevoegd en daarop is het voorkeursrecht niet gevestigd. De 
situatie aan de Lutjewallerweg 12 komt hiermee overeen.



Het verzoek is dan ook om perceel 6 bij hei woonperceeí Lutjewallerweg 12 te voegen en de 
aanwijzing in het kader van de Wet voorkeursrecht van perceel 6 te verwijderen.

Hoogachtend,

Mariëtte van den Berg 
Korte Bosweg 55 
1756 CA 't Zand 
info(5)a mbadvies.nl

Namens:
De heer C. Dol en mevrouw P.C.J. Sassen 
Lutjewallerweg 12 
1741 ND Schagen
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