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Motie vreemd aan de orde van de dag

Agendapunt :23

Stuknummer: ì 7.023042

Onderwerp : herbestemming woningbouwlocaties 1e tranche, locatie Abbestederweg 6 
te Callantsoog

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 21 maart 2017

Overwegende/constaterende
1. dat op 20 september 2016 voor een drietal percelen waaronder het perceel 

Abbestederweg 6 te Callantsoog een voorbereidingsbesluit is genomen;
2. dat het voorbereidingsbesluit diende ter uitvoering van het beleid “Aanpak 

realiseren woningbouwopgave”, zoals door de raad vastgesteld op 30 juni 
2015;

3. dat vanuit het college is aangegeven dat initiatiefnemer voor de Abbestederweg 
een ontwikkeling in de recreatieve sector beoogt en dat daarvoor een 
bestemmingsplan wordt voorbereid;

4. dat onder andere door D66 op die mededeling van meet af aan is aangegeven 
absoluut geen voorstander te zijn van die ontwikkeling op een locatie binnen een 
specifieke woonomgeving;

5. dat door het niet opnemen van de locatie Abbestederweg 6 in het 
bestemmingsplan “herbestemming woningbouwlocaties 1e tranche” het college 
aangeeft met de ontwikkeling van recreatiewoningen in te stemmen

6. dat D66 in die mening wordt gesterkt door:
a. de uitvoering en de uitwerking van voornoemd beleid bij agendapunt 13 

van deze raadsvergadering, waarbij voor één locatie wordt uitgegaan van 
de huidige bebouwing en voor een ander niet teruggegrepen wordt op het 
bestemmingsplan “Dirkshorn" uit 2012 (onherroepelijk juni 2013) die de 
bouw van 8 appartementen mogelijk maakt maar een bestemming 
“groen” wordt gelegd;

b. de discussie in de recente commissie Ruimte over plannen op het perceel 
Duinweg 28 te Callantsoog waar het belang van woningbouw binnen de 
kern wordt onderstreept mede op voorspraak van de Dorpsraad;

7. dat het bestemmingsplan “Petten,”t Zand, Callantsoog, Groote Keeten” 
(onherroepelijk in 2010) waarin het perceel Abbestederweg 6 is gelegen in de 
specifieke gebruiksregels bij de bestemming “Wonen”, artikel 24 lid 5, bepaalt dat 
het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als recreatief 
nachtverblijf een strijdig gebruik is;

8. dat daarmee het recreatief gebruik van gebouwen strikt beperkt is tot die 
gebouwen die binnen het bestemmingsplan daarvoor zijn aangewezen en 
waaruit de conclusie getrokken kan worden dat het planologisch draagvlak voor 
meer recreatief gebruik van gebouwen en/of nieuwbouw voor recreatie gebruik 
verder ontbreekt;

9. dat het verbieden van dit gebruik -het recreatief gebruiken van woningen 
(tweede woning) - ook terecht is in het kader het behoud van de leefbaarheid 
van woonkernen in zijn algemeenheid en voor Callantsoog in het bijzonder;

10. dat het “groene” aanzien van de locatie Abbestederweg 6 geen andere is dan 
die van de locatie Dorpsstraat 16-16a te Dirkshorn;

11. dat vanuit die constatering en met het oog op het gelijkheidsbeginsel, het door



het college en raad voorgestane krachtige beleid “Aanpak realiseren 
woningbouwopgave” in samenhang met de hiervoor naar vorengebrachte 
overwegingen er geen aanleiding is om de locatie Abbestederweg 6 uit te 
zonderen van dat beleid.

12. dat het beleid “Aanpak realiseren woningbouwopgave” tot doel heeft om die 
locaties waar woningbouw mogelijk is en die niet binnen redelijke termijn is/wordt 
benut niet te laten drukken op wat volgens het KWK de harde 
woningbouwcapaciteit is waardoor andere succesvolle(re) plannen in hun 
realisatie worden gefrustreerd;

13. dat dat beleid niet tot doel heeft om wat toch potentiële woningbouwlocaties zijn 
definitief om te zetten naar bestemmingen die woningbouw bij een herijking van 
het woningbouwprogramma van het huidige KWK of die voor een volgende 
periode onmogelijk maken.

In aanmerking nemende
« dat met het leggen van de bestemming “groen” een toekomstige passende 
bebouwing met woningbouw niet uitgesloten is bij een herijking van het 
woningbouwprogramma van het huidige KWK of die voor een volgende periode;

* dat planologie en stedenbouw vanuit een oogpunt van ruimtelijke kwaliteit 
(belevingswaarde/gebruikswaarde/toekomstwaarde) behelst het invullen van een 
locatie met wat een locatie in relatie tot zijn omgeving in gebruiksdoelen en aan 
bouwvolume kan verdragen;

* dat aan de wens van de Dorpsraad voor meer woningen met de realisatie van 
recreatiewoningen op dit perceel in een woonomgeving geen invulling meer kan 
worden gegeven bij het leggen van een bestemming voor recreatiewoningen;

* .dat weliswaar door te handelen binnen het beleid “Aanpak realiseren 
woningbouwopgave” niet onmiddellijk aan die wens kan worden voldaan maar 
wel op termijn als tenminste wordt vastgehouden aan dat beleid.

Verzoekt het college/ Roept/draagt het college op
a. af te zien van het meewerken aan een recreatieve ontwikkeling op de locatie 

Abbestederweg 6 te Callantsoog;
b. een bestemmingsplan voor te bereiden voor de locatie Abbestederweg 6 ten 

behoeve van een bestemming die overeenkomt met het huidige “groene” 
aanzien van die locatie.

Financiële gevolgen
De kosten daarvan kunnen gehaald worden uit het budget bestemmingsplannen
“Herbestemming woningbouwlocaties 1e en volgende tranches”

En gaat over tot de orde van de dag 

Toelichting
D66 huldigt het standpunt dat alle initiatiefnemers op locaties die opgevoerd worden in het 
kader van het beleid “Aanpak realiseren woningbouwopgave” op een gelijkwaardige 
manier moeten worden behandeld.
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