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Schriftelijk vraag aan het College van B&W. 

Onderwerp: Woningbouw Buitenvaert 

Datum: 22 januari 2020 

Schagen is voornemens in Schagerbrug het woningbouwplan Buitenvaert mogelijk te maken. De 
provincie heeft het gebied aangewezen als weidevogelleefgebied. Woningbouw is hiermee strijdig. 
Toch heeft de gemeente Schagen het bestemmingsplan in februari 2019 vastgesteld, ondanks de 
zienswijze van de provincie. 

Dit leidt bij ons tot de volgende vragen: 

-  Wat is de stand van zaken met betrekking tot het dossier Buitenvaert? 
 
Antwoord: 
De raad van de gemeente Schagen heeft het bestemmingsplan Buitenvaert op 19 februari 2019 
vastgesteld. De provincie Noord-Holland heeft tegen dat besluit beroep ingesteld bij de Raad van 
State. Vanwege aankomende wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, waarover in juni 
2020 besluitvorming wordt verwacht, heeft de provincie tot 2x toe om uitstel van de zitting verzocht. 
Beide verzoeken zijn door de Raad van State afgewezen. Op 31 januari 2020 is de zitting geweest. Er 
is nu een aantal scenario’s denkbaar: 

1. De provincie trekt vanwege de nieuwe omgevingsverordening het beroep in voordat er 
uitspraak is gedaan. Dan is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan gewerkt worden in de 
richting van realisatie van het plan. 

2. De Raad van State vernietigt het beroep. Dan is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan 
gewerkt worden in de richting van realisatie van het plan. 

3. De Raad van State stelt de provincie in het gelijk. Het bestemmingsplan is dan vernietigd en 
er dient een nieuwe bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden. 



 

 

-  Op welke manier gaat u de gemeenteraad informeren over de eventuele scenario’s die 
voortvloeien uit de besluitvorming bij de provincie? 

 
Antwoord: 
De raad blijft tijdens de oordeelsvormende vergaderingen op de hoogte via de “actieve 
informatieplicht portefeuille Beemsterboer”. 
 
Wij zien schriftelijke beantwoording van de vragen graag tegemoet. 

namens PvdA Schagen, 

Jan Schrijver 

Marjan Leijen 
 


