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Algemeen 
Het is duidelijk dat voor het perceel Schinkeldijk 7 door de beëindiging van de agrarische functie 
andere gebruiksdoelen moeten worden gezocht.  
Het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Zijpe geeft het college ruime kaders in situaties als bij 
deze casus. In de notitie “nut en noodzaak” wordt aangegeven dat dit postzegelbestemmingsplan 
nodig was vanwege de realisatie van de groepsaccommodatie.  
 
De toelichting van het vigerende bestemmingsplan geeft aan dat als regelend kader bij 
groepsaccommodaties gekozen is voor een afwijkingsbevoegdheid.  
De belangrijkste reden hiervoor is dat de gemeente zo beter kan sturen op het aantal en op milieu- 
en omgevingsaspecten (beperken hinder). 
 
1. Vragen 
D66 is benieuwd hoe het college de ontwikkeling op dit perceel in het kader van “beter kunnen 
sturen op het aantal” hebben beoordeeld. Hoeveel groepsaccommodaties zijn er? Is er 
planologisch nog ruimte voor deze groepsaccommodatie en hoeveel kunnen er dan nog bij als er 
redelijkerwijs van uitgegaan wordt  

- dat er een verband moet zijn tussen vraag en aanbod om ongewenste ontwikkelingen zoals 
permanente bewoning te voorkomen 

- dat er een verband is tussen de bezettingsgraad en het noodzakelijke rendement om de door 
de recreant gewenste kwaliteit te realiseren en/of te behouden? 

D66 constateert dat er in voorgelegde stukken onvoldoende ingegaan is op dat aspect en vraagt het 
college daarover een uitvoerige uitleg. Is er bijvoorbeeld een marktanalyse gemaakt? 
1. Antwoord 
Binnen de gemeente Schagen is er nog maar een beperkt aantal groepsaccommodaties 
gerealiseerd. Het precieze aantal is moeilijk te geven. Voor zover wij hebben na kunnen gaan, zijn er 
in totaal 10 groepsaccommodaties, van verschillende grootte, van 12 persoonsaccommodaties tot 
accommodaties voor maximaal 40 personen. Ook is er voor twee percelen bekend dat zijn spelen 
met de gedachte om een groepsaccommodatie te realiseren. Geconstateerd is dat het aanbod aan 
groepsaccommodaties binnen de gemeente nog vrij beperkt is. In de voormalig gemeente Zijpe is dit 
bijvoorbeeld aan bod gekomen in het (overigens niet meer geldende) beleid over de verblijfsrecreatie. 
Op dit moment wordt nader onderzoek gedaan naar de verblijfsrecreatiemogelijkheden in de regio. 
Dit onderzoek is noodzakelijk om in de toekomst een nog beter afwegingskader te krijgen of een 
recreatieve ontwikkeling mogelijk moet zijn of niet. Op dit moment ontbreekt dat nog en moet per 
initiatief gekeken worden of medewerking kan worden verleend.  
Het planologische kader laat overal in het buitengebied van Zijpe, onder bepaalde voorwaarden, 
groepsaccommodaties toe. Als voldaan wordt aan de voorwaarden, kan medewerking worden 
verleend. Het ingediende plan voldoet aan alle voorwaarden, met uitzondering van het feit dat de 
groepsaccommodatie geheel nieuw wordt opgericht (een bestaande schuur wordt daarvoor 
gesloopt), waar in het bestemmingsplan staat dat groepsaccommodaties alleen in bestaande 
gebouwen mag worden gerealiseerd. Gelet op de planologische mogelijkheden die het 
bestemmingsplan biedt en het feit dat het aanbod van groepsaccommodaties nog vrij beperkt is in de 
gemeente Schagen, is geoordeeld dat het realiseren van de groepsaccommodatie hier mogelijk moet 
zijn.  
Hoeveel ruimte er nog is voor nieuwe groepsaccommodaties (en alle overige vormen van 
verblijfsrecreatie) wordt nader onderzocht. Gelet op het nog relatief geringe aanbod in onze 

 



gemeente, hebben wij gemeend dat er op dit moment nog voldoende ruimte is om medewerking te 
verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling op het perceel Noordschinkeldijk 7.   
 
 
2. Inleiding 
Voor D66 is een belangrijke voorwaarde dat de stolp wordt behouden, de bouwkundige kwaliteit 
daarvan wordt verbeterd en dat de typische kenmerken van een stolp en dan niet alleen de 
karakteristiek hoofdvorm behouden blijven, zo nodig wordt hersteld en/of verbeterd. 
Het voorliggende plan gaat uit van behoud van de stolp met een dubbel vierkant en een staarteinde 
onder een zadeldak. Wij zijn daarover verheugd. 
 
Niettemin maken wij ons zorgen over het behoud van die kwaliteit in relatie tot het gestelde c.q. 
vereiste bouwprogramma binnen de hoofdvorm: twee woningen en 9 plaatsen b&b.  
De toelichting en de regels geven op het punt van dat bouwprogramma het beeld dat die realisatie 
een gegeven is waarom heen het bestemmingsplan gebouwd is en niet louter een mogelijkheid 
binnen de beperkingen die bij de “karakteristiek” van de stolp een gegeven zijn of zouden moeten 
zijn.  
2. Vragen 
Is dat bouwprogramma getoetst aan de mogelijkheden van c.q. beperkingen die horen bij “behoud 
van de karakteristiek van de stolp”? 
 
Ligt er een bouwplan waaruit blijkt dat binnen die beperkende regels voor een karakteristieke stolp 
het bouwprogramma gerealiseerd kan worden?  
 
Is het college het met D66 eens dat als dat niet het geval is er een discrepantie is/kan zijn tussen dat 
bouwprogramma en de regels waarmee zowel de raad als belanghebbende op het verkeerde been 
wordt gezet en zo niet waarom niet?  
 
Is het college het met D66 eens dat in die situatie  

- de kans groot is dat om het bouwprogramma te kunnen realiseren er geweld moet worden 
gedaan aan de regels en uitgangspunten die samenhangen met het behoud van de 
karakteristiek van de stolp; 

- dat dan in feite daarmee onder de planologische onderbouwing om mee te werken een 
belangrijke aspect wordt gemist? 

Indien het college het niet met D66 eens is: dan is de vraag waarom niet? 
 
2. Antwoord 
De bestaande stolp is aangeduid als ‘Karakteristiek’. Bij deze aanduiding dienen de bestaande goot- 
en bouwhoogte alsmede de bestaande nokrichting, dakvorm, dakhelling en gevelindeling 
gehandhaafd te blijven en daarbij dient de situering gehandhaafd te blijven. De opgenomen 
bouwmogelijkheden passen daarbinnen. De eerste bouwtekeningen, met daarin het gewenste 
bouwprogramma, zijn al behandeld in de welstandscommissie en op hoofdlijnen akkoord bevonden.  
De regels met de aanduiding ‘Karakteristiek’ worden alleen regels gesteld aan de bestaande goot- en 
bouwhoogte, alsmede aan de bestaande nokrichting, dakvorm en helling en gevelindeling. Gelet op 
het conceptbouwplan passen alle wensen binnen de karakteristieke stolp. 
 
3. Inleiding 
De figuur landschappelijke inpassing in de toelichting en de notitie nut en noodzaak toont een tweetal 
veldschuren, de stolp met daartussen gesitueerd de groepsaccommodatie.  
Een veldschuur heeft een duidelijke agrarische context. De situering daarvan op het perceel, 
gescheiden van de woningen in de stolp, en de benaming veldschuur vragen om uitleg. 
 

3. Vragen 
Welke gebruiksdoelen heeft belanghebbende met de veldschuren dan wel welke gebruiksdoelen 
kunnen deze gebouwen op grond van het bestemmingsplan krijgen?  
Hebben of krijgen deze gebouwen nog een min of meer agrarische functie? Wordt een manege-
achtig gebruik beoogd en is dat toegestaan?  
 



Antwoord 
De veldschuren zijn bestemd als bijbehorende bouwweren bij de woningen en dienen ook als 
bijbehorend bouwwerken bij de woningen gebruikt te worden. De gebouwen krijgen geen agrarische 
en/of een manegeachtige functie. Dat is ook niet toegestaan, tenzij dit gebruik hobbymatig is.  

 


