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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 zienswijze daarop in januari 2021 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.

Vooralsnog wil ik nog niet verkopen, dat is bij stijgende waarde terwijl geld op de bank verdampt niet zinvol. 
Het verpachten van het laatste perceel weiland dat in eigendom is gehouden geeft mij een jaarlijks aanvullend 
inkomen, graag blijf ik eigenaar van een weiland.

rechthebbende
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.

Wat betreft mijn eigen perceel, op de kaart aangegeven als nummer 21, aan de Snevert, tevens als al sinds 
2007 notarieel vastgelegd, eerste rechthebbende op het aangrenzende perceel, aangegeven als nummer 2, 
vind ik de vestiging van het voorkeursrecht te voorbarig en te willekeurig.
Ik verzoek u de vestiging van het voorkeursrecht te laten vervallen.
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vervolg bezwaar 30-10-2021

belanghebbende
Naast en achter mijn woning is perceel 10 (Nes 32) gelegen.
Behalve dat de timing van de vestiging van het voorkeursrecht opvallend gelijk ligt met de overdracht van de 
boerderij met weilanden, valt ook erg op dat het voorkeursrecht niet alleen op de weilanden, maar ook op het 
erf en de stolp is gevestigd waarvoor al een ontwerpbestemmingsplan voor wijziging naar wonen bestaat.
Als de gemeente tot doel heeft gronden te verwerven om woningen te kunnen bouwen is het raar om dan een 
al bestaand plan om woningen te bouwen te gaan blokkeren.
Het lijkt mij onjuist om die plannen praktisch en financieel klem te zetten met een voorkeursrecht dat enkel tot 
doel kan hebben de nieuwe eigenaar tot onderhandeling over de weilanden te dwingen.

Ook mijn belang wordt daarmee geschaad.
Het blokkeert een nabetalingsregeling die ik als eerder eigenaar daar nog heb.
Ook direct naastwonend zie ik een gevaar in een makkelijk toegankelijke al leegstaande stolpboerderij met 
rieten dak en aangrenzende asbestdaken, die situatie vraagt om snel een nieuwe invulling.
Ook is het niet in mijn belang als door de beperkingen van de vestiging van het voorkeursrecht op het erf van 
Nes 32 dat die alsnog noodgedwongen weer als boerderij in gebruik genomen gaat worden. De gebouwen zijn 
nog prima bruikbaar maar de voorzieningen voldoen op dit moment niet meer en een investering daarin kan 
voor een tijdelijke boerderij niet uit, dat kan resulteren in daadwerkelijke overlast.

Ik verzoek u het voorkeursrecht voor het gedeelte van perceel 10 waarop het ontwerpbestemmingsplan Nes 32 
van toepassing is weer te laten vervallen, zodat de huidige situatie geen gevaar en/of overlast kan geven bij de 
direct omwonenden.

Martje Paauw-Bn

Met vriendelijke į
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