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 Verweerschrift naar aanleiding van de bezwaarschriften van: 

- mevr. M. van den Berg (AMB Adviesbureau) namens de heer C. Dol en mevrouw P.C.J. Sassen (hierna 
te noemen: bezwaarde 1); 
- dhr. J. Paauw (hierna te noemen: bezwaarde 2); 
- mevr. M. Paauw-Bremer (hierna te noemen: bezwaarde 3); 
- dhr. N. Hoedjes (H3 Landelijk Vastgoed) namens dhr. B. Konijn (B.J.K. Vastgoed beheer B.V.) (hierna te 
noemen: bezwaarde 4); 

gericht tegen het besluit van de raad van de gemeente Schagen (hierna te noemen: de raad) van 21 
september 2021 waarbij op grond van de artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 
bepaalde percelen ten oosten van Schagen zijn aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot 
en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. 

Vertegenwoordiging van het college door mevr. J. Pot en dhr. M. Mooij 

Datum zitting CBGS: 22 november 2021 

 

 
Geachte Voorzitter en Commissieleden,  
 
Inleiding 
Op 22 juni 2021 heeft het college op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten (Wvg) besloten om een aantal gronden aan de oostkant van Schagen voorlopig aan te 
wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Op grond 
van artikel 6 lid 1 Wvg is dit besluit inmiddels van rechtswege vervallen.  
 
In de publicatie van het collegebesluit is aangegeven dat de raad voornemens is om een definitief 
voorkeursrecht op de gronden te vestigen en dat men tegen dit voorgenomen besluit een zienswijze 
kan indienen. Bezwaarden 2 en 3 hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Op 21 september 
2021 heeft de raad op grond van de artikelen 2 en 5 van de Wvg bepaalde percelen ten oosten van 
Schagen aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van 
toepassing zijn (Bijlage 1). Bezwaarde 1 heeft bij brief d.d. 18 oktober 2021, ontvangen 21 oktober 2021, 
hiertegen bezwaar gemaakt (Bijlage 2). Bezwaarde 2 heeft bij brief d.d. 28 oktober 2021, ontvangen 2 
november 2021, bezwaar gemaakt (Bijlage 3). Bezwaarde 3 heeft bij brief d.d. 30 oktober 2021, 
ontvangen 2 november 2021, bezwaar gemaakt (Bijlage 4). Bezwaarde 4 heeft bij brief d.d. 3 
november 2021, ontvangen 4 november 2021, bezwaar gemaakt. De gronden heeft bezwaarde 4 op 4 
november 2021 per e-mail aangeleverd (Bijlage 5). 
 
Ontvankelijkheid 
De bezwaarschriften zijn tijdig ingediend en voldoen voor het overige aan het gestelde in art. 6:5 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Wel merken wij het volgende op: bezwaarschrift 4 is ingediend 
namens dhr. B. Konijn van B.J.K. Vastgoed beheer B.V. Dhr. Konijn bezit geen gronden binnen het Wvg-
gebied en voor zover bekend bestaat er geen vennootschap met de naam B.J.K. Vastgoed beheer 
B.V. De betrokken grond is eigendom van BJK Vastgoed Uitgeest B.V. Dhr. Konijn is indirect, via de 
vennootschap Bart Konijn Beheer B.V., directeur en enig aandeelhouder van BJK Vastgoed Uitgeest 
B.V. Indien en voor zover bedoeld is namens (de directeur-enig aandeelhouder van) BJK Vastgoed 
Uitgeest B.V. bezwaar te maken, is het bezwaarschrift ontvankelijk. Indien en voor zover bedoeld is 
namens dhr. Konijn van Vastgoed beheer B.V. bezwaar te maken, is het bezwaarschrift niet- 
ontvankelijk.      
 
 
Verweer 
Allereerst willen wij enkele algemene opmerkingen maken. 
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Het doel van het vestigen van een voorkeursrecht op de betrokken gronden is om de gemeentelijke 
regierol bij de toekomstige (plan)ontwikkeling te versterken, grondspeculatie en prijsopdrijving tegen te 
gaan en de gemeente een betere positie op de grondmarkt te verschaffen. Het potentieel te 
ontwikkelen deel in Schagen Oost betreft 38 (gedeeltelijke) percelen met een gezamenlijk oppervlakte 
van ca. 136 ha. Het risico dat er meerdere ontwikkelaars/beleggers gronden in het gebied gaan 
verwerven na het openbaar maken van de ontwikkelplannen is daarmee groot. Dit bemoeilijkt de 
uiteindelijke ontwikkeling. Daarnaast drijft het de prijzen op, wat zich zal vertalen in duurdere woningen 
en een zo hoog mogelijk bebouwingspercentage.  
 
Wat er kan gebeuren als beleggers zich op een bepaald gebied storten, laat zich mooi illustreren aan 
de hand van onderstaande kadastrale kaart (afbeelding 1). Het betreft hier het gebied ten zuiden van 
de Bonkelaarsdijk in Schagen (niet in het Wvg-gebied), waar door een vastgoedondernemer gronden 
zijn verworven, opgeknipt en doorverkocht aan verschillende (particuliere) beleggers. Dit in de 
verwachting dat de gronden ooit bestemd zullen worden voor vastgoedontwikkelingen. Het 
betreffende gebied van ca. 4 hectare is nu opgedeeld in 41 percelen met zeer veel verschillende 
eigenaren. Het spreekt voor zich dat indien de gemeente ooit tot ontwikkeling van dit gebied zou willen 
overgaan, dit zeer gecompliceerd zou worden door het grote aantal eigenaren waar de gemeente 
dan mee te maken krijgt. Bovendien zal de grondprijs hoog zijn omdat de verschillende beleggers 
maximale winst op hun belegging zullen willen maken. Om dit soort situaties te voorkomen, is het 
voorkeursrecht op de gronden in Schagen Oost gevestigd.    
 

 
Afbeelding 1 
 
 
Het voorkeursrecht geeft de gemeente het eerste recht van koop van de aangewezen percelen. De 
Wvg moet niet verward worden met de Onteigeningswet. De grondeigenaar is in het kader van de 
Wvg niet verplicht om de gronden te verkopen; er geldt alleen een plicht om de grond eerst aan de 
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gemeente aan te bieden indien een grondeigenaar tot verkoop wil overgaan. De doelstelling van de 
Wvg is om voorrang te bieden aan gemeenten en te voorkomen dat transacties van derden het 
gemeentelijk (ruimtelijk) beleid doorkruisen. As de gemeente namelijk zelf tot aankoop van gronden 
overgaat, kan de gemeente ook zelf bepalen op welke wijze en door wie de realisatie plaatsvindt. Het 
voorkeursrecht betekent niet dat gronden tegen de wil van de grondeigenaar in onteigend kunnen 
worden. Zolang een eigenaar zijn grond niet wil verkopen, heeft het voorkeursrecht geen effect. 
 
Tegenover de hierboven genoemde algemene belangen staat het belang van de eigenaar. Indien het 
algemeen belang dat is gediend met de vestiging van het voorkeursrecht wordt afgezet tegen het 
belang van de individuele eigenaar, wordt vastgesteld dat het vestigen van het voorkeursrecht 
zwaarder moet wegen dan het achterwege laten daarvan. In deze belangenafweging is 
meegewogen dat de wetgever bij vaststelling van de Wvg al rekening heeft gehouden met de 
belangen van de eigenaar. Zo is er sprake van een uitgebreide rechtsbescherming, worden bestaande 
rechtsverhoudingen gerespecteerd en biedt de prijsvaststellingsprocedure voldoende waarborgen 
voor een reële koopprijs. 
 
Hieronder wordt specifieker op de bezwaargronden ingegaan. Daarbij wordt steeds per bezwaarde 
eerst cursief de bezwaargrond weergegeven, gevolgd door onze reactie daarop.   
 
Bezwaarde 1 
1 Het betrokken perceel is gekocht met als doel om de karakteristieke verkaveling te herstellen/ 
behouden en het perceel in te richten voor natuurdoeleinden.  
 
Zoals hierboven aangegeven: zolang een eigenaar zijn grond niet wil verkopen, heeft het 
voorkeursrecht geen gevolgen. De vestiging van het voorkeursrecht betekent niet dat bezwaarde 1 zijn 
eigendomsrechten niet langer kan uitoefenen. Hij moet alleen, als hij het perceel zou willen verkopen, 
eerst de gemeente in de gelegenheid stellen om de grond aan te kopen. Kortom, het voorkeursrecht 
vormt geen belemmering voor de plannen die bezwaarde 1 heeft met zijn perceel. 
 
2 Het perceel heeft de dubbelbestemmingen ‘Waarde-Aardkundig waardevol gebied’ en ‘Waarde-
Archeologie 3’ en is ingesloten door twee percelen die als Rijksmonument zijn aangewezen. De 
verwachting is dat op het perceel geen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. 
 
Zoals te zien is op de in het bezwaarschrift opgenomen kaart, is het perceel van bezwaarde 1 niet 
ingesloten door de twee percelen met monumentale status. 
 
De voor ‘Waarde – Aardkundig waardevol gebied’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van het 
aardkundig waardevolle reliëf en de geologisch waardevolle opbouw van de bodem.  
De voor ‘Waarde – Archeologie – 3’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van de aan de grond eigen 
zijnde archeologische waarden. 
 
Voor dergelijke gronden bestaat geen absoluut bouwverbod. Indien het oprichten van bouwwerken 
niet zal leiden tot een (onevenredige) verstoring van de aardkundige of archeologische waarden, kan 
er gewoon gebouwd worden. Bovendien: voordat er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, zal eerst de 
bestemming van het perceel gewijzigd moeten worden. Het is daarbij niet op voorhand zeker dat de 
huidige dubbelbestemmingen en daarbij behorende planregels onverkort gehandhaafd blijven.    
 
3 Het perceel is van grote waarde voor bezwaarde 1. Alleen hier kunnen hobbymatig beesten worden 
gehouden. Bezwaarde 1 wenst de inrichting van het perceel met de bijbehorende biodiversiteit te 
behouden. 
 
Verwezen wordt naar de reactie onder punt 1. 
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4 Op diverse percelen langs de Nes en de Lutjewallerweg zijn bijbehorende agrarische percelen wel bij 
de woning gevoegd en is daarop geen voorkeursrecht gevestigd. Verzocht wordt om dit ook te doen 
bij het perceel van bezwaarde 1. 
 
Bezwaarde 1 noemt geen concrete percelen, zodat een vergelijking niet te maken is. Vermoedelijk 
gaat het om kleine percelen die beschouwd kunnen worden als zijnde onderdeel van het woonerf. Het 
perceel van bezwaarde 1 is meer dan 1,5 ha groot; dit kan niet meer beschouwd worden als één 
woonerf. Zie afbeelding 2 hieronder.   
 
 

 
Afbeelding 2 
 
 
Bezwaarde 2 
1 Er is sprake van willekeur bij het vestigen van het voorkeursrecht. De particuliere terp (perceel 1) met 
monumentale bescherming staat wel aangewezen, de terp van Staatsbosbeheer niet. De percelen 
achter Nes 28, naast Nes 28b, tegenover Nes 11, achter en naast Lutjewallerweg 10, naast  
Lutjewallerweg 16 en naast Haringhuizerweg 2 zijn niet aangewezen, waarom dan wel het perceel van 
bezwaarde 2, aansluitend aan zijn woning? 
 
In sommige situaties is het niet nodig dat er een voorkeursrecht wordt gevestigd. Bijvoorbeeld als de 
gronden in eigendom zijn van de gemeente of van een andere overheidsinstantie zoals 
Staatsbosbeheer of de provincie. Ook op gronden die niet nodig zijn voor de ontwikkeling van het 
uitleggebied hoeft natuurlijk geen voorkeursrecht te worden gevestigd. De grond van bezwaarde 2 ligt 
op een strategisch centrale plek.  
 
2 Het voorkeursrecht heeft een nadelige invloed op (de financiering van)  het bouwplan van 
bezwaarde 2. 
 
Het perceel van bezwaarde 2 is in totaal 7.870 m2 groot. In eerste instantie was een groter deel van dit 
perceel aangewezen, nl. 5.666 m2, maar naar aanleiding van de zienswijze van bezwaarde 2 is het 
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deel dat wordt beschouwd als behorende bij het bouwplan vergroot, conform de wens van 
bezwaarde en in overeenstemming met de bouwvergunning. Zie in dit verband de bijgevoegde 
bouwtekening (Bijlage 6). Het niet-aangewezen deel is nu 3.598 m2 groot, het aangewezen deel is 
4.272 m2 groot. c. Het bestreden besluit heeft slechts als effect dat indien bezwaarde 2 de 
aangewezen grond wil verkopen, hij het eerst aan de gemeente moet aanbieden. Niet valt in te zien 
op welke wijze het bestreden besluit een nadelige invloed zou kunnen hebben op het bouwplan dat 
bezwaarde 2 nu ontwikkelt. Wanneer in de toekomst de omgeving bebouwd zal worden en de 
gronden een andere waarde krijgen, is dit niet een gevolg van het voorkeursrecht, maar van ruimtelijke 
beslissingen.  
 
3 Er is geen rekening gehouden met de riolering die dwars door het perceel heen loopt en die 
essentieel is voor het functioneren van de woning van bezwaarde 2. 
 
Het bestreden besluit heeft slechts als effect dat indien bezwaarde 2 de aangewezen grond wil 
verkopen, hij het eerst aan de gemeente moet aanbieden. Niet valt in te zien op welke wijze het 
bestreden besluit een nadelige invloed zou kunnen hebben op het riool. Indien de gronden in de 
toekomst ontwikkeld worden, zal uiteraard rekening gehouden worden met de reeds aanwezige 
riolering.  
 
4 Bezwaarde 2 is eerste rechthebbende op het aangrenzende perceel 21 aan de Snevert. 
 
Het aangrenzende perceel (nr. 21, K 867) is van de moeder van bezwaarde 2. Artikel 10, tweede lid, 
onder a Wvg staat een vervreemding toe ingevolge een overeenkomst tussen bloed- of aanverwanten 
in de rechte lijn of in de zijlijn tot in de tweede graad of met een pleegkind. Het recht van eerste koop 
wordt dus niet beperkt door de aanwijzing. 
 
5 De vestiging van het voorkeursrecht maakt het bezwaarde 2 onmogelijk zijn eigen percelen te 
ontwikkelen. 
 
Het voorkeursrecht geldt alleen bij verkoop van het perceel. Uit het voorkeursrecht volgt niet dat de 
eigenaar niet het recht heeft om zijn perceel conform de vigerende bestemming te gebruiken.  
 
   
Bezwaarde 3 
1 Bezwaarde 3 wil haar perceel vooralsnog niet verkopen 
 
De Wvg dwingt een eigenaar niet om zijn/haar perceel te verkopen. 
 
2 Er is sprake van willekeur bij het vestigen van het voorkeursrecht. De particuliere terp (perceel 1) met 
monumentale bescherming staat wel aangewezen, de terp van Staatsbosbeheer niet. De percelen 
achter Nes 28, naast Nes 28b, tegenover Nes 11, achter en naast Lutjewallerweg 10, naast  
Lutjewallerweg 16 en naast Haringhuizerweg 2 zijn niet aangewezen. 
 
In sommige situaties is het niet nodig dat er een voorkeursrecht wordt gevestigd. Bijvoorbeeld als de 
gronden in eigendom zijn van de gemeente of van een andere overheidsinstantie zoals 
Staatsbosbeheer of de provincie. Ook op gronden die niet nodig zijn voor de ontwikkeling van het 
uitleggebied hoeft geen voorkeursrecht te worden gevestigd. De grond van bezwaarde 3 ligt op een 
strategisch centrale plek.  
 
3 Bezwaarde 3 is eerste rechthebbende op het aangrenzende perceel 2 aan de Snevert. 
 
Het aangrenzende perceel (nr. 2, K 868) is van de zoon van bezwaarde 3. Artikel 10, tweede lid, onder 
a Wvg staat een vervreemding toe ingevolge een overeenkomst tussen bloed- of aanverwanten in de 
rechte lijn of in de zijlijn tot in de tweede graad of met een pleegkind. Het recht van eerste koop wordt 
dus niet beperkt door de aanwijzing. 
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4 Er is ook voorkeursrecht gevestigd op het erf en de stolp op Nes 32 waarvoor al een 
ontwerpbestemmingsplan voor wijziging naar wonen bestaat. Het voorkeursrecht blokkeert dit plan. 
Bezwaarde drie wordt hierdoor in haar belangen geschaad omdat hiermee een nabetalingsregeling 
en een snelle herontwikkeling van Nes 32 worden geblokkeerd 
 
Het bestreden besluit belemmert de ontwikkeling van Nes 32 op geen enkele wijze. Inmiddels is het 
bestemmingsplan voor Nes 32 vastgesteld. Na het onherroepelijk worden hiervan kunnen daar in de 
toekomst woningen ontwikkeld worden. Vervolgens kan het voorkeursrecht daar komen te vervallen. 
 
 
Bezwaarde 4 
1 Toepassing van het instrument Wet voorkeursrecht gemeenten zorgt voor een ongezonde, 
ongelijkwaardige verhouding tussen grondeigenaar en gemeente en werkt hierdoor belemmerend.  
 
De Wvg beperkt een grondeigenaar in zijn handelsvrijheid, maar zorgt o.i. niet voor een ongezonde, 
ongelijkwaardige verhouding tussen eigenaar en gemeente. De wetgever heeft bij vaststelling van de 
Wvg al rekening gehouden met de belangen van de eigenaar. Zo is er sprake van een uitgebreide 
rechtsbescherming, worden bestaande rechtsverhoudingen gerespecteerd en biedt de 
prijsvaststellingsprocedure voldoende waarborgen voor een reële koopprijs. 
 

 
Conclusie 
Gelet op het bovenstaande dienen naar onze mening de bezwaren van bezwaarde 1, 2 en 3 
ontvankelijk doch ongegrond te worden verklaard. Het bezwaarschrift van bezwaarde 4 dient hetzij 
niet-ontvankelijk hetzij ontvankelijk doch ongegrond te worden verklaard. 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
1 Raadsbesluit 21-9-2021 (incl. kaart Wvg-gebied, perceellijst en zienswijzennota)) 

2 Bezwaarschrift bezwaarde 1  

3 Bezwaarschrift bezwaarde 2  

4 Bezwaarschrift bezwaarde 3  

5 Bezwaarschrift bezwaarde 4 

6 Bouwtekening Snevertmolen 

  
 


