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Warmenhuizen,  6 mei 2020 

 

 

Betreft: Bestemmingsplan “Locatie De Nijs, Schoorldam” 

 

Geachte heer Beemsterboer, beste Jelle 

 

Wij hebben elkaar onlangs gesproken naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsvergadering op 

21 april jl. in verband met het (ontwerp)bestemmingsplan “Locatie De Nijs, Schoorldam”. Tijdens dit 

gesprek is opnieuw ter sprake gebracht de mogelijkheid en intentie van De Nijs voor woningbouw op 

het bedrijventerrein van het perceel.  

 

Voor de goede orde vermeld ik dat ik deze vraag beantwoord uit mijn hoedanigheid als enig 

aandeelhouder van Oudewal Beheer V B.V., eigenaar van het terrein.  

 

Met deze e-mail wil ik bevestigen dat er in Q1 2019 op het kantoor in Warmenhuizen een gesprek 

heeft plaatsgevonden met de burgemeester van Schagen, mevrouw Van Kampen. Aanleiding van dit 

gesprek was de poging van de burgemeester om bemiddeling op te zetten, wegens de klachten van 

de bewoners van De Rekere, in verband met de activiteiten van de materieeldienst die sinds jaar en 

dag op het bedrijventerrein is gevestigd.  

 

Naast het feit dat er over de activiteiten en klachten van de materieeldienst is gesproken, heeft de 

burgemeester gevraagd of er door De Nijs is nagedacht om de materieeldienst op een andere locatie 

onder te brengen en het terrein te ontwikkelen tot woningbouw. Nadat door mij de geschiedenis en 

eerdere gesprekken met de gemeente Harenkarspel zijn toegelicht, heb ik in dit gesprek ook 

aangegeven dat er door het Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V. investeringen zijn gedaan ten 

behoeve van de materieeldienst op deze locatie, op grond waarvan het niet wenselijk is om binnen 

korte en afzienbare tijd tot herontwikkeling over te gaan.  

 

Dit neemt niet weg dat na een termijn van 10 jaar, of zoveel eerder als mogelijk blijkt, de 

materieeldienst door het bouwbedrijf elders kan worden ondergebracht er van uitgaande dat op het 

perceel woningbouw kan worden gerealiseerd dat stedenbouwkundig is afgestemd en een lonende 

ontwikkeling en realisatie met zich meebrengt.  

 

Inmiddels is er reeds een eerste stedenbouwkundige invulling opgesteld. Deze stedenbouwkundige 

opzet is als bijlage toegevoegd. Wel dien ik hierbij te benadrukken dat deze stedenbouwkundige 

opzet, een eerste schets is en vooralsnog geen status heeft. Echter blijkt uit deze eerste opzet wel dat 

het idee tot herontwikkeling in overweging is genomen en ook serieus is en zal worden opgepakt. 

Wanneer dit plan concretere vormen zal aannemen, zullen ook de dan gerealiseerde 

recreatiewoningen worden betrokken, hetgeen waarschijnlijk zal inhouden dat verzocht zal worden om 

het gebruik te wijzigen naar een woonbestemming.  

 

Voor dit moment is het verzoek aan de raad om het bestemmingsplan, zoals dat nu is opgesteld, 

ongewijzigd vast te stellen. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Winfred de Nijs 

 

Bijlage: stedenbouwkundige opzet 
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