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Geachte Gemeenteraad van Schagen

Hierbij ontvang u mijn bezwaar tegen het besluit van 21 september 2021 met betrekking tot voorkeursrecht op 
percelen aan de oostzijde van Schagen .

Nadat het ons al was opgevallen dat de ruimte-voor-ruimte regeling voor het plan Nes 32 wel heel erg 
makkelijk en ruim toepassing kon krijgen hebben wij bij de zienzwijze daarop in januari al aangegeven dat het 
sterk deed vermoeden dat dit plan niet het volledige plan zou zijn. Dat vermoeden is bevestigd.

Nu Houtenbos echter niet aan de gemeente heeft verkocht maar aan een andere partij lijkt de paniek 
toegeslagen, binnen enkele weken werd opeens op het gehele gebied voorkeursrecht gevestigd.
Naar mijn idee is dit gezien de omvang van het gebied en het bij informatiebijeenkomst aangegeven 
uitgangspunt van ca. 150 woningen per jaar groeien, als ook met schetsen aangegeven eerste uitbreiding langs 
de N241, dan flink voorbarig om mij daar nu al mee in mijn verkoopvrijheid te gaan beperken.

Willekeur bij vestigen voorkeursrecht
De particuliere terp (perceel 1) waarop bij de verbreding van de N241 vanwege monumentale bescherming 
geen nieuwe woning gebouwd mocht worden staat wel aangewezen, de weilanden met terp van 
staatsbosbeheer tussen Nes 28 en 28a en midden tussen weilanden (percelen 24 en 27) staan niet 
aangewezen.
Nes 28 heeft in 2020 een flink stuk achtergelegen weiland aangekocht dat ook nog steeds weiland is maar niet 
is aangewezen; naast Nes 28b ligt een perceel weiland dat niet is aangewezen; tegenover Nes 11 (behorend bij 
dat agrarisch bedrijf) ligt een perceel weiland dat niet is aangewezen; achter Lutjewallerweg 10 ligt een perceel 
weiland dat niet is aangewezen; naast Lutjewallerweg 10 ligt een perceel weiland dat niet is aangewezen; naast 
Lutjewallerweg 16 ligt een perceel weiland dat niet is aangewezen; en naast haringhuizerweg 2 ligt een perceel 
weiland dat niet is aangewezen.
Waarom wordt dan wel toepassing gegeven aan aanwijzing Wvg voor het kleine stukje weiland aansluitend aan 
mijn woning?
De toepassing van Wvg is willekeurig gedaan, ik wordt benadeeld terwijl vele gelijke situaties zijn ontzien.
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Snevertmolen
Het vestigen van voorkeursrecht op een groot gedeelte van mijn perceel is van enorme invloed op stappen die 
ik kan, wil of moet nemen.
Na een jarenlang vergunningtraject heb ik met de replicabouw van de Snevertmolen een project in uitvoering 
gebracht dat nadrukkelijk een plaats vroeg in een open buitengebied.
Gezien de vele positieve reacties en bezoeken is het enthousiasme voor het plan nog onverminderd groot.
De realisatie is nu halverwege, de eerste fase is nagenoeg gereed en de voorbereidingen voor de tweede fase 
zijn gestart.
Nu echter wordt het plan geconfronteerd met het vestigen van voorkeursrecht op alle omliggende weilanden 
en daarmee de doelstelling het nu open gebied te vullen met woningen.
Daarmee ontstaat dan de vraag of het nog zinvol blijft hier een molen te willen bouwen?

Het vestigen van een voorkeursrecht heeft direct gevolgen voor de financiering, het bouwdepot voor de 
tweede fase moet uit de hypotheek beschikbaar gesteld worden.
Op dit moment is de daarvoor weer benodigde taxatie bijna niet meer te maken. Welke waarde heeft het 
geheel nog als de ligging totaal anders wordt zonder dat bekend is hoe die ligging zal worden en wanneer dat 
zal zijn. Tegelijkertijd is er nu wel een beperking op het perceel gekomen die door de hypotheekverstrekker als 
risicovol wordt gezien, terwijl op een potentiële waardevermeerdering dan weer niet gefinancierd wordt.

Eventuele verkoop van een gedeelte van het perceel kan ook verstrekkende gevolgen hebben. Doordat het één 
kadastraal perceel betreft waarop de hypotheek rust kan de hypotheekverstrekker bij gedeeltelijke verkoop 
aflossing en herziening eisen van de hypotheek, wat heel ongunstig kan uitpakken.

Hoe kan de gemeente garantie geven dat mijn bouwplan niet in gevaar komt door het vestigen van 
voorkeursrecht in dit gebied?

Omvang bouwplan.
Bij het vestigen van het voorkeursrecht is er geen rekening mee gehouden dat mijn gebouw ook in het gedeelte 
van het perceel waarop dit betrekking heeft door loopt.
De uitspraak van de Raad van State waarmee deze hele situatie begon, Nes 32 - een foliebassin en een 
rioolsysteem moeten door hun samenwerking als gebouw gezien geworden - is op mijn perceel ook van 
toepassing.
Essentieel voor het functioneren van mijn woning is de riolering en die loopt dwars door het onderhavige 
perceelsgedeelte.
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rechthebbende en bouwgerelateerd ondernemer
Het besluit gaat er aan voorbij dat ik, al sinds 2007 notarieel vastgelegd, ook eerste rechthebbende ben op het 
aan mijn aangrenzende perceel 21 aan de Snevert waarvoor ik de vestiging van het voorkeursrecht eveneens te 
voorbarig en te willekeurig vindt.

Het besluit gaat er aan voorbij dat ik ondernemer ben in het ontwikkelen van bouwplannen.
Indien mijn perceel binnen de termijn van het gevestigde voorkeursrecht ingebouwd zou raken heeft het 
weinig zijn meer mijn percelen onbebouwd te laten, maar mogen er geen bouwplannen met grond verkocht 
worden. De vestiging van het voorkeursrecht maakt het mij als ondernemer onmogelijk mijn eigen percelen te 
ontwikkelen .

Tenslotte
Ik vind de vestiging van het voorkeursrecht te voorbarig, te willekeurig, te veel van invloed op het op mijn 
perceel al lopende bouwplan en onnodig beperkend op mijn persoonlijke en zakelijke vrijheid.
Daarbij heeft de gemeente voorkeursrecht gevestigd op een perceelsgedeelte dat noodzakelijk is voor het 
functioneren van mijn woning.
De gemeente ontneemt mij mijn primaire zekerheid door het vestigen van voorkeursrecht op mijn perceel. 
Ik verzoek u de vestiging van het voorkeursrecht te laten vervallen.

John Paau

Bijlagen 1 a/b kaart, willekeur in aanwijzing Wvg
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Schagen
Wet voorkeursrecht gemeenten o.b.v. art. 2 en 5 Wvg 
Tekeningnummer: wvg210827GR 
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Namens de gemeenteraad van 
de gemeente Schagen:

Datum:
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Kadastraal nummer

Kadastrale lijn

Kadastrale sectiegrens

Aan te wijzen perceel met 
volgnummer met toegedachte 
bestemming woningbouw 
cum annexis

Burgerlijke gemeente: Schagen 

Kadastrale gemeente: Schagen SGNOO 

Kadastrale sectie: K
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