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Motie voor de raadsvergadering van 29 mei 2018

Agendapunt : 21

Onderwerp: Informeren van inwoners/omwonenden bij bouwplannen van minimaal één object ter
grootte van een woning en/of majeure bestemmingswijzigingen.

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 29 mei 2018,

Constaterende dat

» Naar aanleiding van het agendapunt over "een ruimte voor ruimte regeling in Kalverdijk", en 
de vragen over het Schager Wad, de inwoners/omwonenden zijn overvallen door de 
gewijzigde bestemming van het hun naburige perceel en de daarmee samenhangende 
bouwplannen;

» Bouwplannen en bestemmingswijzigingen van grote impact zijn op de leefomgeving van onze 
inwoners.

* Inwoners/omwonenden meegenomen willen worden in zaken die impact hebben op hun 
leefomgeving.

Overwegende dat

» Wanneer inwoners/omwonenden tijdig en goed geïnformeerd zijn er meer draagvlak 
ontstaat voor dergelijke plannen.

» Burgerparticipatie een essentieel onderdeel is van de toekomstige Omgevingswet en ook nu 
niet meer weg te denken is gezien de ontwikkelingen in de maatschappij.

» In het verleden dergelijke bouwplannen in het Schager Weekblad en op de gemeentelijke 
website werden gepubliceerd;

» Het goed zou zijn, om wanneer er een aanvraag wordt ingediend om de bestemming van een 
perceel te wijzigen, dit in het Schager Weekblad te vermelden.;

» Het voor de mensen in de omgeving belangrijk is tijdig te kunnen lezen wat er in hun directe 
omgeving staat te gebeuren.



Roept het college op om

Gevolg te geven aan de oproep om zo snel mogelijk, maar uiterlijk per eind september 2018, 
bouwplannen van minimaal één object ter grootte van een woning en/of majeure 
bestemmingswijzigingen weer te publiceren in het Schager Weekblad.

Te toetsen dat initiatiefnemers van een dergelijk plan en/of bestemmingswijziging aantoonbaar een 
inspanning hebben geleverd om de omgeving goed te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.
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