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AFD: 

Geachte heer Beemsterboer, beste Jelle, 

In het voorjaar van 2014, heb ik in de vorm van een pleitnotitie de bouw van woningen op de hoek 

Kanaaldijk -Westfriese Dijk in Schoorldam bepleit. In samenspraak met de gemeente Harenkarspel 

heeft in de daaraan voorafgaande jaren diverse ruimtelijke planuitwerking plaatsgevonden en zijn naar 

mijn mening ook daadwerkelijke toezeggingen gedaan om de bouw van woningen op deze locatie 

mogelijk te maken. Ik ben me er van bewust dat wij op dit punt van inzicht verschillen. In de pleitnotitie 

heb ik mijn standpunt toegelicht. 

Wat daar ook van zij, vanaf het voorjaar van 2014 zijn wij (de heer F. Breg namens mij en de heer R. 

Rijntjes namens de gemeente) in goed en constructief overleg met elkaar en op zoek naar een 

oplossing. Hierbij vormt in bijzonder de aard en omvang van de woningbouw in relatie tot de 

gemeentelijke woonvisie c.q. het gemeentelijke woonbeleid onderwerp van gesprek. In dat kader zijn 

enkele varianten besproken die voorzien in een gedeeltelijke recreatieve ontwikkeling en/of 

gelegenheid voor tijdelijke huisvesting. De (permanente) woningbouw blijft dan grotendeels of volledig 

beperkt tot "langs" de bestaande bebouwingslinten. Ook is gesproken over een fasering, welke ook 

noodzakelijk is, omdat de ontwikkeling afhankelijk is van de noodzakelijke bedrijfsbeëindiging o f -

verplaatsing. 

Het meest recent door beide genoemde heren besproken voorstel behelst permanente woningen 

langs de bestaande linten en "op termijn" ontwikkeling van recreatieve woonverblijven op het 

vrijvallende binnenterrein. Tot een definitieve en/of bestuurlijke uitspraak lijkt het niet te komen en dit 

is voor mij reden om mij via deze brief rechtstreeks tot u te wenden. Ik appelleer hierbij ook aan een 

recente publicatie in de regionale pers onder de titel "laatste kans woningbouw", waarin de gemeente 

aan geeft uit te zijn op een versnelling van woningbouwprojecten in heel de gemeente. Ik ben een 

initiatiefnemer die in beweging wil komen, maar daarvoor wel door uw gemeente in de gelegenheid 

moet worden gesteld. 

In algemene zin herhaal ik nog maar even dat de ontwikkeling van woningbouw op de locatie 

Westfriesedijk/Kanaalstraat te Schoorldam in overeenstemming is met het provinciale en 

gemeentelijke ruimtelijke beleid. In het kader van de vaststelling en verdere uitwerking van de 

gemeentelijke Structuurvisie (Harenkarspel) heeft divers overleg en heeft diverse planuitwerking in 

afstemming met de gemeente plaatsgevonden. Achtereenvolgens zijn een verkavelingsplan, een 

stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld en door de gemeente akkoord 

bevonden. Ook heeft voor mijn rekening de opstelling van een voorontwerp bestemmingsplan 

plaatsgevonden. Ik heb dus al een behoorlijke voorinvestering moeten doen. 



Hoewel aanvankelijk door middel van de opname van een wijzigingsbevoegdheid planologische 
regeling van de bestemmingsverandering zou gaan plaatsvinden in het in 2012 vastgestelde 
bestemmingsplan "Landelijk gebied Harenkarspel" is hier uiteindelijk niet toe overgegaan. In de loop 
van 2011 heeft de gemeente aangegeven beslissingen over het in ontwikkeling brengen van 
woningbouwlocaties aan te willen houden in afwachting van de opstelling van regionale 
woningproductieafspraken en lokale en regionale woonvisies. Uit nader overleg en correspondentie 
tussen de gemeente en mij is af te leiden, dat de gemeente niet voornemens was om op haar 
beslissing om planologische medewerking te verlenen terug te komen, maar slechts haar beslissing 
om een daadwerkelijk vervolg te geven aan de ontwikkeling wenste aan te houden tot in een breder 
perspectief naar de gemeentelijke woningprogrammering en -verdeling over locaties was gekeken. 

Hoewel ik van oordeel was en ben dat op grond van de genomen besluiten, gevoerde correspondentie 
en gesprekken de gemeente gehouden was planologische medewerking aan mijn plannen te 
verlenen, heb ik er in berust op de besluitvorming met betrekking tot de gemeentelijke 
woningbouwprogrammering, of zo u wilt, prioritering, te wachten. Dit echter in het rotsvaste 
vertrouwen dat in die programmering het op korte termijn mogelijk maken van woningbouw gestand 
zou worden gedaan. 

Het plangebied, gelegen op de hoek van de Westfriesedijk en de Kanaalweg, is bijna 1,5 hectare 
groot. Het wordt omsloten door infrastructuur; wegen ten oosten en zuiden van het gebied en het 
kanaal aan de westzijde. Ter hoogte van het plangebied is bovendien een beeldbepalende brug over 
het Noord-Hollands kanaal gesitueerd. Ondanks de goed bereikbare ligging is de relatie met de 
omgeving zeer beperkt. Het plangebied heeft een introvert karakter door de stevige beplanting die 
aanwezig is. Het gebied ligt in de kom van Schoorldam, maar is hier ruimtelijk eigenlijk geen 
onderdeel van. De inrichting van en bebouwing in het plangebied is sterk verouderd. Er is sprake van 
achterstallig onderhoud en een rommelige uitstraling. Reeds in de gemeentelijke structuurvisie is dan 
ook de wens en kans opgenomen om door herontwikkeling tot een aanzienlijke stedenbouwkundige 
verbetering te komen. 

In Schoorldam zijn niet of nauwelijks mogelijkheden voor woningbouw. De locatie 
Westfriesedijk/Kanaalstraat biedt gelegenheid voor een kleinschalige, bij de kern passende, 
woningbouwontwikkeling. Met de voor het middengebied voorgestelde recreatieve bewoning wordt 
aangesloten bij het belendende recreatieve wooncomplex en wordt ook voorzien in de thans weer 
groeiende vraag naar recreatieve woonverblijven. De locatie heeft een beperkte omvang en komt uit 
dien hoofde ook geen strategische betekenis toe in het licht van de gemeentelijke 
woningbouwprioritering. 

Graag kom ik met u in gesprek om thans concrete afspraken te maken over de ontwikkeling van deze 
locatie. Ik zal via mijn secretariaat een afspraak laten inplannen. 

Met vriendelijke 
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