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Inleiding en aanleiding 
Het voor de aanvang van de Oordeelsvormende vergadering van 21 april 2020 niet kunnen inloggen 
in Teams om bij agendapunt 4 een vraag neer te leggen en de inhoudelijke behandeling in die 
vergadering vormen de aanleiding. 
 
Vragen heeft D66 over het proces dat tot dit bestemmingsplan heeft geleid, over de anterieure 
overeenkomst met allonge, maar ook over raadsvoorstel, de onderbouwing en de inhoud van het 
bestemmingsplan.  
 
Achtergrondinformatie 
Voor een helder beeld bij onze vragen staan we even stil bij de het verloop van de gebeurtenissen. 

1. De gronden van De Nijs, de gronden gelegen tussen het recreatieterrein, de Westfriesedijk en 
een deel van de Kanaalweg tot aan de brug  hebben de bestemming bedrijf en wonen 
gekregen in het bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkarspel dat is vastgesteld op  
18-12-2012, net voor de fusie.  
 

2. Gevestigd op de gronden met de bestemming bedrijf was het tuincentrum Rubra. In een 
bedrijfsgebouw in het verlengde van de op-/afrit oefenden opeenvolgend verschillende 
handelsondernemingen hun onderneming uit. Nog gevestigd zijn een bedrijfsonderdeel met 
bedrijfswoning van het bouwbedrijf De Nijs  

 
3. Op 27 september 2012, vlak voor de vaststelling en de fusie, schrijft de gemeente een brief 

als reactie op een verzoek van De Nijs. Het college van de voormalige gemeente 
Harenkarspel geeft daarin aan dat zij mee willen werken aan een woningbouwontwikkeling 
onder beperking van de uitkomsten van enige nog onbekende niet ruimtelijke beleidsvisies 
van de gemeente zelf, het RAP en de provincie.  
Uit de beantwoording van de portefeuillehouder in de Oordeelsvormende vergadering is 
duidelijk geworden dat de woningbouw in relatie stond tot het opheffen van de 
bedrijfsactiviteiten op het onder punt 1 beschreven gebied. De gehele locatie zou voor De Nijs 
voor woningbouw (20 of meer woningen) bestemd worden.  

 
4. Na een opzegtermijn van 1 jaar heeft De Nijs in 2019 afscheid genomen van het tuincentrum 

Rubra. 
Dat feit was kennelijk het startpunt voor het voorliggende bestemmingsplan. 

 
5. Bekend is dat er problemen tussen bewoners van het bungalowpark De Rekere waren en 

waarschijnlijk nog zijn over de bedrijfsactiviteiten van De Nijs.  
Kennelijk als resultaat van overleg en bemiddeling door de gemeente heeft De Nijs op 16 mei 
2019 een omgevingsvergunning gekregen voor geluidsschermen, beschoeiing, een lichtmast 
en het intensiveren van de bedrijfsvoering.  
 

6. Tegen die vergunning is een bezwaar-/beroepsprocedure ingesteld door o.a. de vereniging 
van erfpachters van De Rekere en een paar bewoners/eigenaren op dat terrein.  
Op 18 juni 2019 heeft de voorzieningenrechter in Alkmaar uitspraak gedaan.  
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De rechter vond in de bezwaren onvoldoende ruimte om tot schorsing van die vergunning 
over te gaan. Verzoekers hebben weliswaar kritische kanttekeningen geplaatst maar een 
goede onderbouwing ontbrak door een concreet akoestisch tegenrapport.  
De voorzieningenrechter geeft in zijn uitspraak uitdrukkelijk aan niet te stellen dat de 
bezwaren van verzoekers kant noch wal raken (zaaknr. HAA 19/2281, HAA 19/2283, HAA 
19/2292 en HAA 19/2445 – rechtspraak.nl). De bewijslast lag bij verzoekers.  
 

7. Recent is De Nijs aangevangen met de bouw van in de stukken op verbeeldingen 
aangegeven kantoorgebouw over twee lagen aan de kop van een bedrijfsgebouw evenwijdig 
aan de Westfriesedijk. Opmerkelijk is dat de situering van het gebouw valt binnen het gebied 
waarvoor de anterieure overeenkomst annex allonge tussen gemeente en De Nijs is gesloten. 
In die stukken wordt niets gemeld over de realisatie van een kantoorgebouw binnen het 
gebied waarvoor die overeenkomst(en) geldt.  Het komt wel voor op bij die stukken gevoegde 
verkavelingen.  
De situering van het kantoorgebouw valt buiten het bouwvlak dat op die gronden in het 
bestemmingsplan “Landelijk gebied Harenkarspel” is aangegeven voor bedrijfsbebouwing. 
 

8. De realisatie van wat beschreven is onder de punten 6 en 8 zijn kennelijk de door de 
portefeuillehouder in de Oordeelsvormende vergadering genoemde investeringen van De Nijs 
die nu een overleg over het saneren van de bedrijfsactiviteiten op de locatie als aangegeven 
onder punt 1 in de weg zouden staan.  

 
 
Vragen met toelichtingen 
 
Het raadsvoorstel 

a. Kunt u aangeven waar het format dat voor raadsvoorstellen met de griffie is overeengekomen 
in feite volgens u voor dient? 

Volgens D66 is het format bedoeld om de raad een helder beeld te geven over de kernpunten 
waarvoor aan de raad een besluit wordt gevraagd, over het “waarom” en “hoe” in relatie tot het “wat” 
(het resultaat van het besluit).  

b. Kunt u uitleggen wat in de tekst onder de kop “argumentatie” de motivatie is om aan dit plan 
mee te werken? Welke afwegingen worden van de raad gevraagd? Waarom moet de raad het 
voorgestelde besluit nemen?  

De tekst onder de kop “argumentatie” is niet meer dan een beschrijving van wat er gaat gebeuren. Op 
het waarom wordt op geen enkele manier ingegaan.  
Een wenselijkheid vanuit een goede ruimtelijke ordening en het effect, het leggen van een zinvolle 
bestemming, is geen onderbouwing maar kan slechts een conclusie zijn op grond van een deugdelijke 
onderbouwing.  
Waarom de locatie geen zinvolle bestemming meer heeft is niet duidelijk gemaakt. Er is een bedrijf 
gevestigd en dat bedrijf blijft en biedt zelfs kansen. Dat het tuincentrum in overleg met de ondernemer 
met een opzegtermijn van een jaar is gestopt wil niet zeggen dat er geen nieuw of ander bedrijf zich 
daar kan vestigen of dat het een functie kan hebben voor het bedrijf zelf. In die zin is de huidige 
bestemming nog steeds zinvol.  
 

c. Is het college van mening dat onder “maatschappelijk draagvlak” uitsluitend moet worden 
begrepen het belang van direct belanghebbenden en zo ja waarom? 

d. Kan het college aangeven waarom de ontwikkelingen van het aannemersbedrijf aan de 
noordzijde buiten het plangebied/het bestemmingsplan terwijl die gronden wel binnen het 
werkingsgebied van de anterieure overeenkomst c.a allonge vallen? 

e. Is het college het met D66 eens dat een anterieure c.a. dat weliswaar een bevoegdheid is van 
het college naadloos moet aansluiten op het gestelde doel: het bestemmingsplan dat aan de 
raad moet worden voorgelegd voor goedkeuring? Zo niet waarom niet? 

f. Kan het college duiden waarom De Nijs niet gehouden is aan de afspraken op het gebied van 
te realiseren bebouwing binnen het werkingsgebied van de anterieure overeenkomst c.a. 
allonge? Dit vooral ook omdat het nu in aanbouw zijnde kantoorgebouw buiten het bouwvlak 
wordt gerealiseerd. Wanneer is voor dat kantoorgebouw en middels welke procedures en/of 
gebruikmaking van welke bevoegdheden van het college is daarvoor vergunning verleend? 
Welke overwegingen heeft het college daarbij gemaakt?  

g. Is het college het met D66 eens dat het niet houden van De Nijs aan de anterieure 



overeenkomst c.a. allonge en het meewerken aan de realisatie van het kantoorgebouw buiten 
het bouwvlak de raad beperkt in zijn afwegingen op het punt van de ontwikkelingen op de 
locatie als bedoeld onder punt 1? Zo niet waarom niet? 

 
De anterieure overeenkomst c.a. de allonge 

h. Kan het college aangeven waarom punt B onder “In aanmerking nemende dat” (IAND) is 
opgenomen terwijl die brief samenhing met de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten binnen 
het geheel van de gronden De Nijs, als bedoeld onder punt 1?  

i. Is het college het met D66 eens dat als de beeindiging van alle bedrijfsactiviteiten als bedoeld 
onder punt h er van dat doel afwijkende casus er in feite juridisch sprake is van een blanco 
situatie zonder enige toezegging die met het oorspronkelijke doel samenhangt? Zo niet 
waarom niet? 

j. Kan het college aangeven op grond waarvan IAND punt D betreffende een herprogrammering 
met een reductie naar 4 woningen bespreekbaar is geworden? 

k. Waarom heeft het college niet vast gehouden aan IAND punt D, maar is door toegeven (u 
noemt dat onderhandelen) meer tegemoet gekomen aan de wensen van “initiatiefnemer” met 
als resultaat het programma onder IAND punt F,  vier vrijstaande koopwoningen, drie 
recreatiewoningen (in strijd met “bestaand beleid”) en één winkelruimte?  
 

Doordat het in deze casus niet gaat om beëindiging van de bedrijfsactiviteiten op alle gronden met de 
bestemming bedrijf binnen het gebied De Nijs als bedoeld onder 1 is het opnemen van deze regel 
merkwaardig en suggestief. Aan de voorwaarde van die brief wordt immers niet voldaan. Als het 
college of De Nijs meent dat aan die brief rechten kunnen worden ontleend aan een deelopheffing van 
de bedrijfsactiviteiten binnen de gronden bedoeld onder punt 1 dan is dat juridisch gezien volstrekt 
ongegrond.  
 
Als de bestemmingsplannen van de gemeente Schagen er op worden nageslagen dan is duidelijk dat 
recreatiewoningen uitsluitend binnen recreatieterreinen kunnen worden gerealiseerd. De enkele 
recreatiewoning, zomerwoning of zomerhuis buiten de recreatieterreinen is geaccepteerd. Nieuwe 
worden niet mogelijk gemaakt.  
 
De anterieure overeenkomst c.a. de allonge geven ook geen duidelijkheid over het waarom van het 
voorliggende bestemmingsplan en roepen ook vragen op over het handelen van het college in deze 
casus.  
 

l. Kan het college aangeven waarom met de Allonge het aantal woningen is uitgebreid van 4 
naar 6? 

m. Kan het college aangeven wat met de overeengekomen “winkelruimte” onder IAND punt F is 
gebeurd of gaat gebeuren? 

 
Maatschappelijk nut  

n. Kan het college aangeven welk volkshuisvestingsbelang is gediend met 6 woningen in de  
vrije sector? Welke groep woningzoekenden uit Schagen is gediend met deze woningen, die 
volgens de stukken feitelijk bedoeld zijn voor expats gediend?  Welke afwegingen heeft het 
college in het belang van de volkshuisvesting in deze casus gemaakt? 

Het is bekend dat de hoogte van huisvestingskosten voor expats geen enkel probleem vormt. Die 
worden immers betaald.  
 

o. Kan het college aangeven waarom in de onderhandelingen met de projectontwikkelaar niet is 
vastgehouden aan een compensatie voor sociale woningen in een percentage van 30-40 % 
op de locatie zelf of op een nader overeen te komen door De Nijs te ontwikkelen locatie?  

p. Heeft het college de gezondheidsaspecten van de toekomstige bewoners van de te realiseren 
woningen meegewogen in het plan om de raad voor te stellen mee te werken aan 
woningbouw in deze verkaveling, waarbij van alle kanten  sprake kan zijn van geluidsoverlast, 
ondanks dat met hogere grenswaarden en handhaving van het bouwbedrijf milieucategorie 3 
(2) het binnengeluidsniveau binnen de maximale waarde blijft. 
 

Woningbouw is alleen mogelijk met de vaststelling van hogere grenswaarden wegverkeerslawaai. De 
hogere berekende grenswaarde benut de maximale beleidsruimte op dat punt. Maar is dat goed beleid 
in zijn algemeenheid en voor deze locatie? Een hogere gevelbelasting verkeerslawaai heeft tot gevolg 



dat in de gevel voorzieningen moeten worden getroffen om het binnengeluidsniveau op het vereiste 
maximale niveau te brengen.  
In deze casus gaat het voor D66 niet alleen om het binnengeluidsniveau.   
Het verkeerslawaai op de achtergevels van de woningen die op het zuiden liggen heeft consequenties 
voor de gebruiks- en belevingswaarde van de aan de woning grenzende buitenruimte. De voorgevels 
van de woningen krijgen daarbij aan de voorzijde een gevelbelasting geluid uit de bedrijfsactiviteiten 
ten noorden daarvan.  
Het gevolg is dat er –mede als gevolg van de ten opzichte van de weg diepere ligging- er op het erf 
geen geluidarm buitenverblijf mogelijk is. De praktijk laat zien het gevoel van geluidsoverlast tot de 
gezondheidsrisico’s behoren. Het accepteren van een hogere grenswaarde heeft daar een 
uitgesproken negatief op. 

 
q. Zou het college meewerken aan de vestiging van een (bouw-)bedrijf in de categorie 3 (2) in 

een situatie van een locatie als deze waarbij tussen de woningen volgens de beoogde 
eindfase van dit plan en een recreatieterrein als “De Rekere” met veel permanent bewoonde 
recreatiewoningen? 

r. Is het college met D66 van mening dat dan de direct belanghebbenden, de omgevingsfactor, 
in opstand zal komen om die ontwikkeling tegen te houden? Wat denkt u dan dat het 
maatschappelijk draagvlak in de enge uitleg zal zijn en wat zou het college dan doen met de 
bezwaren tegen zo’n plan? Denkt het college dan vol te kunnen houden dat er sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening en een zinvolle bestemming “bedrijf” tussen wonen 
gerelateerde bestemmingen? 

s. Is het college het met ons eens dat de in de tijd gezien opeenvolgende gebeurtenissen het 
college (bewust of onbewust) het de raad onmogelijk heeft gemaakt een goede integrale 
afweging te maken over de locatie als bedoeld onder 1, zeker in het licht van de brief van 27 
september 2012.  Zo niet, waarom niet? 

t. Meent u werkelijk dat de goede bedoelingenbepalingen, de “gedragsregels gebruik terrein 
Westfriesedijk 33 in Schoorldam” (bijlage 10) toekomstige klachten over geluidsoverlast zullen 
wegnemen en dat de Omgevingsdienst en/of de gemeente niet meer om handhaving zal 
worden gevraagd? Zullen die gedragsregels in procedures enige indruk zal maken?   

Deze regeling doet bij D66 en grimlach verschijnen. Welke naïviteit ligt hieraan ten grondslag. D66 
wijst u op de uitspraak van de voorzieningenrechter zoals weergegeven onder punt 6. 

 
u. Hoe interpreteert het college de uitspraak van de voorzieningenrechter (punt 6) op het 

ingestelde beroep waarin hij expliciet aangeeft dat hij niet stelt dat de bezwaren van 
verzoekers tegen de omgevingsvergunning kant noch wal raken? Met welk doel denkt u dat 
de voorzieningenrechter deze passage in zijn uitspraak heeft opgenomen?  

v. Kan het college aangeven waarom de met de beëindiging van het tuincentrum die gronden 
niet worden gezien als deel van de oplossing van de problemen/klachten doordat De Nijs de 
hindergevende activiteiten naar die locatie kan verplaatsen, een zinvol gebruik bij de 
bestemming “bedrijf”? 
 

Als de omgevingsvergunning als aangehaald onder punt 5 het resultaat is van de bemiddelingspoging 
van de voorzitter van het college dan biedt dat volgens D66 geen oplossing op lange termijn, 
integendeel.  
 
  
 


