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Algemene vragen in relatie tot bestemmingsplannen in aanloop naar de Omgevingswet  

Vraag 1A 

Is het College op de hoogte van het rapport van 20 april jl BMH7 Ruimte voor Wonen van de 

Rijksoverheid (Brede Maatschappelijke Heroverwegingen) 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/04/20/bmh-7-

ruimte-voor-wonen/BMH+7+Ruimte+voor+wonen.pdf 

Samenvatting in Jos Feijtel in RO-Magazine http://romagazine.nl/radicale-voorstellen-van-een-

ambtelijke-heroverwegingsgroep/23501 

Vraag 1B. Is het College met ons van mening, dat van nu af vanuit dit perspectief ook bij agrarische of 

bedrijfsmatige bestemmingsplan-wijzigingen naar woonbestemming, gezocht moet worden naar 

inpassing van kleinere, betaalbare woningen, gezien de maatschappelijke behoefte daaraan? 

Vraag 1C. Wil het College hierbij grondeigenaren, projectontwikkelaars en overheden stimuleren tot 

participeren vanuit maatschappelijke solidariteit en creativiteit? 

Vraag 1D. Artikel 17 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening van juni 2019 staat deze innovatieve 

benadering bij omzetting van agrarische bestemmingen (onbedoeld) in de weg. Is het College bereid 

bij de Provincie aan te dringen op een flexibeler actualisatie ervan ? Dreigt anders niet onnatuurlijke 

lintbebouwing met grote villa’s op grote percelen in dorpsranden als enige optie, die niet of 

nauwelijks voorzien in maatschappelijke behoeftes zoals verwoord bij vele overheden; deze zelfs in de 

weg staan?! 

https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV/Beleids

documenten/Provinciale_Ruimtelijke_Verordening_juni_2019.pdf 

 

Ten Aanzien van agendapunt 10 Bestemmingsplan Hogebrugweg6A te Waarland (Hamerstuk) 

In de oordeelsvormende bééldvergadering van 21 april was agendapunt 12A het verslag van de 

reguliére oordeelsvormende vergadering van 3 maart; waaronder agendapunt 5  “Hogebrugweg 6A, 

Waarland. Wij hadden hier vragen willen stellen, maar door onopgeloste inlog-problemen konden 

deze pas de ochtend voor het presidium raadsbreed verspreid worden, ‘200428 Nazending Groen-

Linkse standpunten in onvolkomen Teams-oordeelsvormende vergadering 200421di 

* Vraag 2A. Tot op heden zijn die vragen niet door het College beantwoord: is dit juridisch (beeld-

vergadertechnisch) correct? 200428 Nazending Groen-Linkse standpunten in onvolkomen Teams-

oordeelsvormende vergadering 200421di 

 

* Vraag 2B. Had het College ook in het geval van de Hogebrugweg 6A kunnen kiezen voor ter visie 

legging met zienswijzen, omdat ook hier sprake was van een anterieure overeenkomst (n.a.v de 

vragen van D66)? 

* Vraag 2C. Zo ja, waarom was die optie niet aangegeven in de bijbehorende stukken. Wij herhalen 

daarom onze schriftelijke vragen: 

* Vraag 2D. Was/is het niet mogelijk is om alléén de bestémmingswijziging van agrarisch naar wonen 

van de Hogebrugweg 6a te Waarland goed te keuren (wij kunnen daarmee instemmen)? 

* Vraag 2E. Is het College bereid om alsnog een overlegronde aan te gaan met betrokkenen en 

daarbij onze suggesties mee te nemen en/of alsnog een zienswijze-periode in te lassen?(Wij 

verwachten dat daaruit een winwin-situatie kan ontstaan met meerdere bestemmingen op het 
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perceel en een multifunctionelere inrichting van het perceel, conform het Collegeprogramma). 

* Vraag 2F. Graag de vraag naar het oppervlak van het perceel beantwoord! 

Ten aanzien van agendapunt 16 Vaststelling Nieuwboerweg 7 te Waarland 

Hier betreft het omzetting Bedrijfsbestemming naar woonbestemming 

Vraag 3A. Is het mogelijk de ter visie legging te doen voorafgaan aan een beeldvormende 

vergadering, waarin naast de ingediende verbeelding de gemeente ook een aantal andere schetsen 

aanlevert (al dan niet na overleg met indieners) die uitgaan van meer woningen of andere creatieve 

versterkingen nabij de dorpskern, teneinde het indienen van andere zienswijzen te bevorderen? 

 

Ten aanzien van agendapunt 17 bestemming Oostwal 157, Warmenhuizen 

Vraag 4A. Analoge vraag aan vraag 3A 

 

Ten aanzien van agendapunt 18 Overdracht wegen naar HHNK 

Vraag 5A. Graag beantwoorden vraag naar visie College, om bij overdracht gemeentelijk water 

tevens gezamenlijk met HHNK en Provincie innovatieve projecten in te dienen voor Deltaprogramma 

Ruimtelijke Adaptatie (zie onze Nazending van 28 april) 

 

Ten aanzien van agendapunt 19 bestemmingsplan “Locatie de Nijs” 

Vraag 6A. Is het niet met een zacht woord juridisch “gekunsteld” om het kantoor van de Nijs -terwijl 

het deel uitmaakt van het te herbestemmen terrein- als apart snipper-puzzelstukje te behandelen? 

Vraag 6B. Is er niet een groot risico bij dit plan, dat wanneer na realisatie de geluidsoverlast 

aanhoudt, De Nijs zich alsnog duur laat uitkopen door de gemeente naar een industrieterrein, waarbij 

zijn kantoor als verlies-leidende investering wordt gepresenteerd?  

Vraag 6C. Wij willen terug richting het oorspronkelijke plan met 40 kleinere woningen, zonder 

recreatieve bestemming. 

Moet bij zulke aantallen niet sowieso verkeerstechnisch worden gekeken naar een zorgvuldige 

aansluiting op de WestFriese Dijk? 

Vraag 6D. Is het College met ons van mening dat het kruispunt Westfriese Omringdijk bij Schoorldam 

gevaarlijk is voor fietsers en auto’s, en landschappelijk geen recht doet aan de status van de dijk?1 
    1NB het Burgerinitiatief SOMS (Sluitstukken Omringdijk en Musea Schagen) heeft ons medegedeeld er naar te 

streven nog vóór de volgende Raadsvergadering het gemeentebestuur een brief te schrijven met enkele 

concrete voorstellen over de status van de Omringdijk, ok ingaande op dit knelpunt)  

Hoogachtend, 

Gerrit Rot, Raadssteunlid. GroenLinks Schagen 

 


