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Samenvatting 

De gemeente wil onderzoeken of de werkwijze, regels en houding van alle belanghebbenden bij 

gebiedsontwikkeling in Schagen kunnen worden ‘ontslakt’. Het realiseren van het Duynpark 

Zwanenwater op de percelen Uitlandseweg 3, 4 en 5 te Callantsoog is een van de projecten die 

bekeken worden in het kader van het ontslakken. Voor de ontwikkeling van Duynpark Zwanenwater is 

nu het bestemmingsplan gereed om te worden vastgesteld.  

 

 

Voorgesteld besluit 

1. de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling Duynpark 

Zwanenwater” ontvankelijk te verklaren; 

2. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders gegeven beoordeling 

van de ingebrachte zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling 

Duynpark Zwanenwater”, zoals uiteengezet in de “Nota van zienswijzen bestemmingsplan 

Herontwikkeling Duynpark Zwanenwater”, welke deel uitmaakt van dit besluit; 

3. het bestemmingsplan “Herontwikkeling Duynpark Zwanenwater”, bestaande uit de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0441. 

BPBGZWANENWATER-VA01 met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen; 

4. voor het plangebied van het bestemmingsplan af te zien van het vaststellen van een 

exploitatieplan. 

 

Financiële gevolgen 

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan. Voor het voeren 

van de procedure zullen de gebruikelijke legeskosten in rekening worden gebracht bij de 

initiatiefnemer. Er is met de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst afgesloten.  

  

Raadsvoorstel 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 2 van 5 
 

Aanleiding 

De initiatiefnemer wil de percelen Uitlandseweg 3, 4 en 5 te Callantsoog (her)ontwikkelen met een 

recreatieve bestemming. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 15 september 2014 gedurende 6 

weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn vier nagenoeg identieke zienswijzen ingediend 

door vier agrariërs. De ingediende zienswijzen zijn samengevat en beantwoord (zie bijlage). De 

ingebrachte zienswijzen geven geen aanleiding het bestemmingsplan te wijzigen of niet vast te stellen. 

 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De gemeente Schagen is aangewezen als pilotgemeente in het project Ontslakken. In dit project 

wordt onderzocht of de werkwijze, regels en houding van belanghebbenden bij gebiedsontwikkeling 

kunnen worden ontslakt. Twee initiatieven zijn aangewezen als pilotproject bij het ontslakken. De 

(her)ontwikkeling Duynpark Zwanenwater is één van de aangewezen pilotprojecten (de andere is 

uitbreiding Tempelhof).  

 

Gelet op het pilotproject is er bij het opstellen van het bestemmingsplan gewerkt vanuit de gedachte:  

- geen overbodige regels in het bestemmingsplan opnemen; 

- het bestemmingsplan zo flexibel mogelijk maken waardoor de initiatiefnemer de ruimte heeft 

om naar eigen inzicht de nodige invulling te geven aan het terrein, zolang het terrein op een 

goede manier landschappelijk is ingepast in de omgeving. In het bestemmingsplan wordt 

bijvoorbeeld (binnen bepaalde grenzen) vrijgegeven waar bepaalde bouwwerken gebouwd 

mogen worden. Daarnaast is de goothoogte losgelaten en wordt alleen gekeken naar de 

bouwhoogte. Dit zijn een aantal voorbeelden om het bestemmingsplan voor de 

initiatiefnemer flexibeler te maken en makkelijker binnen een bepaalde bandbreedte in te 

kunnen springen op nieuwe recreatieve ontwikkelingen, zonder dat hiervoor gelijk een 

planologische procedure voor gevoerd moet worden.  

 

Het bestemmingsplan zal een adequaat planologisch en juridisch kader scheppen voor de inrichting 

van de percelen met een verblijfsrecreatieve invulling. De planregels kunnen tevens als voorbeeld 

dienen bij soortgelijke ontwikkelingen en/of recreatieve bestemmingen. 

 

2. Argumenten 

Het project is gericht op een programma met een mix van bijzondere recreatieve verblijven.  

Het perceel Uitlandseweg 3 is gedeeltelijk al ingevuld met een recreatieve functie (kleinschalig 

kamperen en een aantal (verouderde) recreatieverblijven). De twee overige percelen zijn (voormalig) 

agrarische bedrijfspercelen. Algemene beleidsregel is dat functieverandering mag plaatvinden onder 

bepaalde voorwaarden van voormalig agrarische bedrijfspercelen. Een vorm van recreatie is hierbij 

ook mogelijk. 

 

Beleid 

De gemeenteraad van Zijpe heeft in 2009 beleid vastgesteld ten aanzien van de Verblijfsrecreatie. 

Hierin staat kwaliteitsverbetering centraal en modernisering van het aanbod. Ook zijn hierin 

toetsingscriteria gegeven om initiatieven op te beoordelen. Bij de beoordeling van het onderhavige 

plan is niet direct naar de toetsingscriteria gekeken in verband met het ontslakkingstraject.  

 

Voor wat betreft het ontslakken is gekeken naar de kwaliteitscriteria van het initiatief zelf. Niet 

gekeken wordt naar welk soort verblijfsrecreatie op de percelen zullen plaatsvinden, dit is iets voor de 

ondernemers om uit te zoeken en om veel sneller in te kunnen spelen op trends op het gebied van 

verblijfsrecreatie, mits de ruimtelijke kwaliteit van het gehele terrein in zijn omgeving gewaarborgd 

blijft. Het project zal een kwaliteitsimpuls geven aan de verblijfsrecreatie in dit gebied. Het 

bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om in te kunnen spelen op de meest recente trends op het 

gebied van verblijfsrecreatie. 
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Stedenbouwkundige beoordeling 

Stedenbouwkundig zijn de plannen beoordeeld. De herontwikkeling van het terrein, met een goede 

landschappelijke inpassing, zal een ruimtelijke verbetering opleveren van de betreffende percelen 

ten opzichte van de bestaande situatie. Herontwikkeling van de bestaande percelen op basis van de 

huidige bestemmingen (agrarisch en wonen) ligt niet direct voor de hand.    

 

Ontwerp-bestemmingsplan 

Het initiatief is verwerkt in een ontwerp-bestemmingsplan. Het ontwerp-plan “Herontwikkeling 

Duynpark Zwanenwater” heeft conform de Wet ruimtelijke ordening vanaf 15 september 2014 

gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn vier nagenoeg identieke zienswijzen 

ingediend door agrariërs.  

 

In de Nota van zienswijzen bestemmingsplan “Herontwikkeling Duynpark Zwanenwater” zijn de 

zienswijzen van een reactie voorzien. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar. De ingebrachte 

zienswijzen geven geen aanleiding het bestemmingsplan inhoudelijk aan te passen. 

 

Op initiatief van de provincie is het project met de gemeente besproken. Door de provincie is 

recentelijk een handreiking uitgegeven die ingaat op het aantonen van nut en noodzaak bij 

verblijfsrecreatieve ontwikkelingen. Daarnaast is gevraagd de visuele effecten van het project 

inzichtelijk te maken vanuit de omgeving. Op deze twee punten is de toelichting verder aangepast, 

maar dit heeft niet geleid tot inhoudelijke aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

3. Financiën 

Voor de gemeente zijn er geen kosten aan het project verbonden. De kosten voor de ontwikkeling 

komen geheel in rekening van de initiatiefnemer.  

 

Exploitatieplan 

Artikel 6.12 Wro stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan 

moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. In artikel 6.2.1. van het Besluit 

ruimtelijke ordening is aangegeven om welke bouwplannen het gaat. Er zijn uitzonderingen op de 

verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan. 

Het is mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen 

exploitatieplan wordt vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is 

verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.  

In dit geval stellen wij voor geen exploitatieplan vast te stellen. Voor het project is een 

privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten met de initiatiefnemer waarin het kostenverhaal 

(planschade) is geregeld. 

 

4. Risico's 

Het besluit wordt openbaar bekend gemaakt en samen met het bestemmingsplan ter visie gelegd 

gedurende zes weken. Binnen die periode kunnen bepaalde belanghebbenden beroep instellen bij 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:  

- belanghebbenden die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren hebben 

gebracht; 

- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een 

zienswijze naar voren te brengen.  

 

Het bestemmingsplan treedt na genoemde periode in werking tenzij provincie en/of het rijk ingrijpen 

via een aanwijzing dan wel belanghebbenden beroep instellen èn gelijktijdig een verzoek om 

voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling doen. In het laatste geval wordt de werking 

opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken: 

1. Ingekomen zienswijzen 

2. ‘Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Duynpark Zwanenwater’; 

3. Bestemmingsplan 
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De raad van de gemeente Schagen, 

Overwegende: 

 

dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 15 

september 2014 tot en met 27 oktober 2014, het ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling Duynpark 

Zwanenwater” voor de percelen Uitlandseweg 3, 4 en 5 te Callantsoog voor een ieder ter inzage 

heeft gelegen; 

 

dat van de terinzagelegging en de bevoegdheid om met betrekking tot het ontwerp zienswijzen naar 

voren te brengen, op de wettelijk voorgeschreven wijze, op 14 september 2014 kennisgeving is 

gedaan door middel van een publicatie middels de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële 

Publicaties en in de Staatscourant, en dat het ontwerpbestemmingsplan via de gemeentelijke 

website en via www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar is; 

 

dat er binnen de termijn van terinzagelegging vier schriftelijke zienswijzen zijn ontvangen; 

 

dat de zienswijzen zijn samengevat in de Nota van zienswijzen bestemmingsplan “Herontwikkeling 

Duynpark Zwanenwater” en dat de zienswijzen van een inhoudelijke beoordeling zijn voorzien door 

het college van burgemeester en wethouders; 

 

dat de zienswijzen geen aanleiding geven om het bestemmingsplan te wijzigen of niet vast te stellen; 

 

dat er geen aanleiding is om voor het plangebied een exploitatieplan vast te stellen; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 4 november 2014,  

 

gezien het advies van de commissie Ruimte dd. 1 december 2014; 

 

gelet op de Gemeentewet, de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht; 

 

besluit: 

1. de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling Duynpark 

Zwanenwater” ontvankelijk te verklaren; 

2. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014 

gegeven beoordeling van de ingebrachte zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan 

“Herontwikkeling Duynpark Zwanenwater”, zoals uiteengezet in de “Nota van zienswijzen 

bestemmingsplan Herontwikkeling Duynpark Zwanenwater”, welke deel uitmaakt van dit 

besluit; 

3. het bestemmingsplan “Herontwikkeling Duynpark Zwanenwater”, bestaande uit de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0441. 

BPBGZWANENWATER-VA01 met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen; 

4. voor het plangebied van het bestemmingsplan af te zien van het vaststellen van een 

exploitatieplan. 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 16 december 2014. 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

Raadsbesluit 


