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Geachte heer De Nijs, 
 
Op 3 oktober 2012 stuurden wij u een brief over de herontwikkeling van de bedrijfslocatie in 
Schoorldam. Op 21 november 2012 ontvingen wij van u een reactie op deze brief met een aantal 
opmerkingen en vragen. In deze brief reageren wij hierop. 
 
Regionaal Actie Programma: 
U geeft aan dat het voorgenomen plan niet is opgenomen in het Regionaal Actieprogramma (RAP). 
U geeft ook aan dat we tijdens ons gesprek hebben besproken dat het RAP juridisch wel de 
mogelijkheid biedt om uitvoering te geven aan uw voorgenomen bouwplan.  
 
Het is inderdaad juist dat uw plan niet is opgenomen in het RAP. Het RAP moet echter worden 
gezien als een vertrekpunt voor het woningbouwbeleid in de komende jaren en niet als een statisch 
document. In de brief van 3 oktober hebben wij dan ook aangegeven dat wij in principe mee willen 
werken aan uw voorgenomen plan onder de voorwaarden die wij hebben aangegeven. 
 
Woonvisie: 
Twee van deze voorwaarden zijn: de ontwikkeling van de regionale en de lokale woonvisie. In uw 
brief verzoekt u ons om zowel bureau Companen als bureau Atrivé te verzoeken om rekening te 
houden met de inpassing van uw voorgenomen plan.  
 
De gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland zullen de regionale woonvisie vast moeten stellen. 
De raden zullen in deze woonvisie geen uitspraken doen over specifieke woningbouwplannen. 
 
Ook de lokale woonvisie zal in eerste instantie geen uitspraken doen over de woningbouwprojecten. 
Een analyse van de bestaande projecten zal een vervolgstap zijn voor het nieuwe college op basis 
van de lokale woonvisie.  
 
Een inpassing van het woningbouwplan in de visies is dus niet aan de orde: De visie is een 
belangrijk kader voor de woningbouwplannen de komende jaren.  
 
Bestemmingsplan: 
In uw brief verzoekt u om in het bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkarspel een 
ontheffingsbevoegdheid op te nemen voor uw voorgenomen plan.  
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Zoals wij in onze vorige brief hebben aangegeven is op dit moment nog niet duidelijk wanneer met 
het project gestart kan worden. Ook is nog niet uitgekristalliseerd hoe het plan vorm zal krijgen. Om 
deze redenen is het juridisch niet mogelijk en niet juist om een ontheffingsmogelijkheid op nemen in 
het bestemmingsplan. Bovendien is het bestemmingsplan Landelijk Gebied op 18 december 
vastgesteld door de gemeenteraad.  
 
Te zijner tijd kan voor uw voorgenomen plan een aparte bestemmingsplanprocedure worden 
opgestart.  
 
Tot slot: 
 
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u tot 21 
december 2012 contact opnemen met mevrouw Linda Rinkel. Zij is op maandag, dinsdag en 
donderdag bereikbaar onder nummer 0226-396600. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
burgemeester en wethouders van Harenkarspel, 
de secretaris,                                 de  burgemeester, 
 
 
 
J. Perton                                         E. Vermeer 
 


