
 

1 
 

Verweerschrift naar aanleiding van het bezwaarschrift van dhr. A. Glijnis (Van Diepen Van der Kroef 
Advocaten) namens dhr. P.C. Glijnis (hierna te noemen: bezwaarde), 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: 8 december 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. Bezwaarde heeft van deze gelegenheid geen 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 heeft bij brief d.d. 28 oktober 2021, ontvangen 29 oktober 2021, 
hiertegen bezwaar gemaakt (Bijlage 2).  
 
Ontvankelijkheid 
Het bezwaarschrift is tijdig ingediend en voldoet voor het overige aan het gestelde in art. 6:5 Algemene 
wet bestuursrecht (Awb). Naar onze mening is het bezwaar ontvankelijk.  
 
Verweer 
Allereerst willen wij enkele algemene opmerkingen maken. 
 
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 
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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 
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 eerst cursief de 
bezwaargrond weergegeven, gevolgd door onze reactie daarop.   
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1 Artikel 5 Wvg 
Er is niet voldaan aan artikel 5 Wvg, dat voorschrijft dat in het besluit tot aanwijzing dient te worden 
gemotiveerd dat er met betrekking tot de betrokken grond een niet-agrarische bestemming wordt  
toegedacht. Specifiek voor het perceel van bezwaarde geldt dat in het geheel niet is gemotiveerd dat 
er een andere bestemming wordt toegedacht. Uit de Structuurvisie Schagen 2025 blijkt juist dat het 
betrokken perceel onderdeel van het buitengebied blijft. Ook uit de Omgevingsvisie, die niet eens is 
vastgesteld, blijkt niet dat aan het perceel een andere bestemming wordt toegedacht. En zelfs als het 
juist zou zijn dat de gemeente een aantal gronden direct grenzend aan de oostzijde van de stadsrand 
zou willen ontwikkelen, kan die gestelde wens niet leiden tot het toepassen van de Wvg op het perceel 
van bezwaarde, omdat het niet direct grenst aan de oostzijde van de stadsrand.   
 
In art. 5 Wvg staat dat gronden die nog niet zijn opgenomen in een bestemmingsplan, inpassingsplan, 
of structuurvisie, maar waaraan in het besluit tot aanwijzing een niet-agrarische bestemming wordt 
toegedacht en waarvan het gebruik afwijkt van die bestemming, voor aanwijzing in aanmerking 
komen. In het bij het raadsbesluit behorende raadsvoorstel staat duidelijk op p. 1: 
“In de collegevergadering van 22 juni 2021 is ingestemd met de concept Ontwikkelvisie stad Schagen waarin de  
ontwikkeling van gebied Schagen oost is opgenomen. De toegedachte nieuwe bestemming is woningbouw met  
bijbehorende werken en voorzieningen en wijkt of van het huidige, overwegend agrarische, gebruik.”  
 

Uit de concept Ontwikkelvisie 2040 stad Schagen (Bijlage 3) blijkt dat het te ontwikkelen gebied 
(globaal) gelegen is ten oosten van de bebouwde kom van Schagen, tussen de Nes in het noorden, de 
Lutjewallerweg in het oosten, de Haringhuizerweg in het zuiden en de Priggeweg in het westen. Het 
perceel van bezwaarde valt binnen dit gebied. Hoe de ontwikkeling van het gebied, en meer specifiek 
van het perceel van bezwaarde, er exact uit komt te zien, is op dit moment nog niet te zeggen. Uit de 
jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) volgt dat het 
voorkeursrecht kan worden gevestigd indien een globaal beeld bestaat van de toekomstige 
bestemming. Ook hoeft nog niet voor elk in de aanwijzing betrokken perceel duidelijk te zijn of het kan worden 

ingepast. Zie in dit verband de uitspraak van 22 november 2006 (ECLI:NL:RVS:2006:AZ2785), r.o. 2.4.1: 
 
“De Afdeling stelt voorop dat, zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 19 april 2006 in zaak no. 
200508246/1, artikel 8 van de Wvg1 ertoe strekt dat de raad reeds voor aanvang van de procedure tot vaststelling 
van een structuur- of bestemmingsplan een voorkeursrecht kan vestigen op gronden waaraan een niet-agrarische 
bestemming wordt toegedacht die afwijkt van het gebruik, opdat hij reeds in een vroeg stadium slagvaardig kan 
optreden teneinde te voorkomen dat de verwezenlijking van de toegedachte bestemming wordt belemmerd. Zoals 
de Afdeling ook eerder heeft overwogen in de uitspraak van 3 maart 2004 in zaak no. 200304767/1 is inherent aan 
de toepassing van artikel 8 van de Wvg dat van de toekomstige bestemming nog slechts een globaal beeld bestaat 
(onderstreping auteur).” 

 
Zie ook de uitspraak van 2 april 2008 (ECLI:NL:RVS:2008:BC8501), r.o. 2.3.1: 
“Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (…) is inherent aan de toepassing van artikel 8 van de Wvg dat ten tijde 
van de aanwijzing van de gronden nog slechts een globaal beeld bestaat van de toekomstige bestemming. In dat 
stadium van de planvoorbereiding kan niet op perceelsniveau worden aangegeven welke bestemming zal worden 
toegekend. Voorts behoeft nog niet voor elk in de aanwijzing betrokken perceel duidelijk te zijn of het kan worden 
ingepast. Nu de toegedachte toekomstige bestemming van de aangewezen gronden als geheel afwijkt van het 
huidige gebruik daarvan heeft de rechtbank terecht overwogen dat de aanwijzingsbevoegdheid van de raad 
vaststond en dat het, gelet op de onzekerheid van de definitieve invulling van het gebied Elspeet-Noord, waar de 
aangewezen gronden zijn gelegen, onlogisch noch onredelijk is dat de raad alle in het gebied liggende gronden in 
de aanwijzing heeft betrokken (onderstreping auteur).” 
 

En de uitspraak van 28 maart 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BW0295), r.o. 2.3:  
“Zoals de rechtbank met juistheid heeft overwogen, is inherent aan de toepassing van artikel 5 van de Wvg dat van 
de toegedachte bestemming nog slechts een globaal beeld bestaat. In dit stadium van de planvoorbereiding kan 
niet op perceelsniveau worden aangegeven welke bestemming zal worden toegekend. Voorts behoeft nog niet 
voor elk in de aanwijzing betrokken perceel duidelijk te zijn of het kan worden ingepast.” 
 
 

 
1 Artikel 8 Wvg is de voorganger van art. 5. Wvg.  



 

4 
 

De Omgevingsvisie gemeente Schagen wordt naar verwachting op 14 december 2021 vastgesteld. 
Tegelijkertijd wordt de Structuurvisie Schagen 2025 (van de voormalige gemeente Schagen) 
ingetrokken. De Ontwikkelvisie 2040 stad Schagen zal na vaststelling onderdeel gaan uitmaken van de 
Omgevingsvisie gemeente Schagen. 
 
 
2 Rijksmonument 
Het perceel betreft een rijksmonument. De monumentale status staat aan de door de gemeente 
gestelde ontwikkeling in de weg.  
 
Er geldt geen absoluut verbod op ingrepen bij gronden met een (rijks)monumentale status. Wel is voor 
veel ingrepen een monumentenvergunning nodig. Of een vergunning nodig is en verleend kan 
worden, is afhankelijk van de ingreep en alle betrokken belangen. Hoe het perceel van bezwaarde 
ingevuld gaat worden, is nog onzeker. Het betreft niet per definitie een zware ingreep, het kan ook 
gaan om het planten van bomen of het realiseren van een wandelpad. Bij dit soort ingrepen wordt het 
monument nauwelijks verstoord en kan een vergunning verleend worden. Ook bij ingrepen die wel 
ernstig verstorend zijn, kan een vergunning worden verleend als er sprake is van zwaarwegende 
maatschappelijke belangen. 
 
3 Gelijkheidsbeginsel 
Op een soortgelijk monument (op het perceel sectie K, nr. 208) heeft de gemeente de Wvg niet van 
toepassing verklaard. Ook voor dit perceel geldt dat er sprake is van een terp uit de Middeleeuwen. 
Deze omstandigheid is voor de gemeente een reden geweest om de Wvg niet op het betreffende 
perceel toe te passen. Op een ander perceel met rijksmonumentale status (nr. 206) is de Wvg ook niet 
van toepassing verklaard. Hieruit volgt dat het gelijkheidsbeginsel in de weg staat aan het van 
toepassing verklaren van de Wvg op het perceel van bezwaarde. 
 
De reden dat de percelen K, nrs. 206 en 208 niet zijn aangewezen, is dat dit percelen zijn van 
Staatsbosbeheer. Bij percelen die bij andere overheden in eigendom zijn, is het risico op versnippering 
of verkoop aan ontwikkelaars veel kleiner. Het heeft dus niets met de monumentale status te maken. 
Op een andere terp die ook rijksmonument is en eigendom is van een particulier, is ook een 
voorkeursrecht gevestigd (perceel met nummer 1, kadastraal bekend gemeente Schagen, sectie K, nr. 
1055). Er is derhalve op geen enkele wijze sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel. 
   
4 Perceel aan buitenzijde Wvg-gebied 
Het perceel van bezwaarde ligt aan de buitenzijde van het Wvg-gebied. Percelen daarboven en 
daaronder zijn niet aangewezen. 
 
Het perceel erboven is het perceel K. nr. 206 van Staatsbosbeheer. Hierboven is al aangegeven 
waarom dit niet is aangewezen. Op de niet-aangewezen percelen eronder (Lutjewallerweg 14 en 16) 
staan woningen. Het betreft dus reeds bebouwde woonerven, met de bestemming ‘Wonen’. Hier zijn 
geen ontwikkelingen voorzien. 
 
5 Ontwikkelvisie 
Bij het vestigen van het voorkeursrecht is door de gemeente gerefereerd aan de Ontwikkelvisie. Juist in 
deze visie, die (nog) niet door de raad is vastgesteld, wordt de cultuurhistorisch waarde van dit gebied 
benoemd die zo veel mogelijk behouden zou moeten blijven. Dit heeft geresulteerd in een aantal 
ontwikkelscenario’s. Uit alle varianten blijkt dat het perceel van bezwaarde geen deel uitmaakt van 
enige beoogde ontwikkeling. De Ontwikkelvisie biedt geen grondslag voor het verkrijgen van een 
voorkeusrecht op het perceel van bezwaarde. 
  
Zoals hierboven reeds aangegeven, is op dit moment nog onzeker welke invulling het perceel van 
bezwaarde eventueel krijgt. De scenario’s die in de concept Ontwikkelvisie zijn opgenomen (zie p. 50 
e.v.), zijn niet uitputtend bedoeld. Bovendien blijkt uit geen van deze scenario’s dat er geen 
ontwikkelingen op het perceel van bezwaarde zijn voorzien. Dat er in de verschillende varianten geen 
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bebouwing is geprojecteerd op het perceel, wil nog niet zeggen dat het geen andere invulling kan 
krijgen, bijvoorbeeld als onderdeel van een groenstrook of park.  
 

 
Conclusie 
Gelet op het bovenstaande dient naar onze mening het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond 
te worden verklaard. 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
 

Reeds toegestuurd: 

1 Raadsbesluit 21-9-2021 (incl. kaart Wvg-gebied, perceellijst en zienswijzennota)) 

2 Bezwaarschrift   

 

Nieuw 

3 Concept Ontwikkelvisie stad Schagen 

  
 


