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Geachte dames en heren, 

 

Met deze memo informeren wij u over het bestemmingsplan Buitenvaert in Schagerbrug 

 

Stand van zaken 

Op 19 februari 2019 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitenvaert in Schagerbrug ongewijzigd 

ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld. 

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 40 woningen in Schagerbrug mogelijk. Tijdens de 

terzagelegging van zes weken heeft de provincie Noord-Holland beroep ingesteld bij de Raad 

van State. Het beroep hield inhoudelijk in dat het bestemmingsplan in strijd met de Provinciaal 

Ruimtelijke Verordening was vastgesteld.  Het gebied Buitenvaert ligt namelijk in het 

weidevogelleefgebied. 

 

Op 31 januari 2020 heeft een zitting plaatsgevonden bij de Raad van State. De gemeente heeft 

een pleidooi gehouden waarom de raad het bestemmingsplan op de juiste gronden had 

vastgesteld. 

Helaas heeft de Raad van State bij haar uitspraak van 25 maart 2020 het vastgestelde 

bestemmingsplan vernietigd, vanwege het feit dat het bestemmingsplan is vastgesteld in strijd 

met de provinciale regelgeving. 

 

Vervolgproces 

De provincie heeft gewerkt aan een nieuwe omgevingsverordening. Deze verordening ligt op dit 

moment ter inzage. Gemeentes kunnen tot en met 10 april een pro forma zienswijze indienen en 

deze inhoudelijk aanvullen tot en met 22 mei 2020.  

In de ontwerp omgevingsverordening is het gebied Buitenvaert niet meer aangeduid als 

weidevogelleefgebied. Dit biedt voor de ontwikkeling van Buitenvaert nieuwe mogelijkheden. 

Wanneer de omgevingsverordening is vastgesteld door de provinciale staten zullen in overleg 

met de provincie een nieuw bestemmingsplan opmaken. Wanneer de provincie zich kan vinden 

in het plan zullen wij het bestemmingsplan wederom ter vaststelling aan uw raad voorleggen. 

Naar verwachting zal dat in het 4e kwartaal van dit jaar zijn of zo veel eerder als mogelijk.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Het college van burgemeester en wethouders. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Jelle Beemsterboer 

Raadsinformatiememo 


