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Bestemmingsplan Landelijk Gebied Schagen perceel Ecovar 
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15.013180 

 

 

Samenvatting 

Naar aanleiding van de zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State over het 

bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Schagen’, heeft varkenshouderij Ecovar verzocht om, 

vooruitlopend op de uitspraak, het bestemmingsplan aan te passen door het toevoegen van een 

bouwregel in de planregel ‘Agrarisch met waarden’. 

 

Voorgesteld besluit 

1. Het vaststellingsbesluit van 22 april 2014 inzake het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 

Schagen’ te wijzigen in die zin dat in artikel 3 een artikellid 3.2.8 wordt toegevoegd, luidende:  

 

3.2.8 Varkensstallen biologische varkenshouderij  

Voor het bouwen van varkensstallen, niet zijnde vernieuwing of verandering van bestaande 

varkensstallen, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – biologische 

varkenshouderij’ gelden in aanvulling op het bepaalde in artikel 3.2.2 onder a en in afwijking van het 

bepaalde in artikel 3.2.2 onder b, c en d de volgende regels: 

a. aan de bestaande varkensstallen mogen maximaal vier varkensstallen worden toegevoegd; 

b. toe te voegen varkensstallen dienen te worden gebouwd en te worden gesitueerd conform 

de bouwtekening met nummer 11WS1.B1 die behoort bij de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 1 

december 2014, aanvraagnummer 1494111, en die als Bijlage 3 bij deze regels is opgenomen. 

 

2. Het plan te voorzien van de planidentificatie NL.IMRO.0441.BPLG00-VA02.  

 

Financiële gevolgen 

Een stedenbouwkundig bureau zal de voorgestelde aanpassing aan het bestemmingsplan moeten 

doen. Op dit moment zijn de exacte kosten daarvan nog niet helder. Omdat vooruitlopend op de 

uitspraak van de Afdeling nu een extra planversie moet worden gemaakt, willen wij deze kosten aan 

Ecovar doorberekenen.  
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Aanleiding 

Op 22 april 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Schagen’ 

vastgesteld. Tegen dit vaststellingsbesluit zijn zeven beroepsschriften ingediend. Twee daarvan 

(appellanten Pronk en Karsten) waren gericht tegen het mogelijk maken van een uitbreiding van 

varkensbedrijf Ecovar, gelegen aan de Westfriesedijk 1 te Schagen. Op 7 mei 2015 zijn de  

beroepschriften op een zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandeld 

(hierna: de Afdeling). Vervolgens heeft de Afdeling op 16 juni 2015  schriftelijk aangegeven dat de 

einduitspraak niet binnen 6 weken gegeven kan worden.  

 

In verband met af te sluiten contracten met afnemers is het voor varkenshouderij Ecovar echter van 

groot belang om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen over de vraag of hun bedrijf uitgebreid 

kan worden of niet. Het is daarom belangrijk dat er snel een einduitspraak komt met betrekking tot de 

beroepschriften van appellanten Pronk en Karsten. Omdat de einduitspraak nog op zich laat 

wachten, heeft Ecovar gevraagd om, vooruitlopend op de uitspraak van de Afdeling, in een 

tussenoplossing te voorzien. Om die reden hebben wij dit voorstel nog in de vergadering van 30 juni in 

willen brengen (de eerstvolgende gelegenheid zou 15 september zijn).   

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Aanpassing van de planregel ‘Agrarisch met waarden’ in verband met varkenshouderij Ecovar in het 

(besluit tot vaststelling van het) bestemmingsplan.   

 

2. Argumenten 

Tijdens de zitting bij de Raad van State werd duidelijk dat het bestemmingsplan niets vastlegt over de 

vorm en de situering van de te bouwen varkensstallen. De kans is groot dat de Afdeling ons oplegt dit 

gebrek te herstellen door een extra regel in de planregels op te nemen. Met het opnemen van een 

extra bouwregel wordt in de planregels geborgd dat er wordt gebouwd conform het ingediende 

plan met de dijkstallen.  

 

Deze bouwregel zal worden opgenomen in een nieuw artikellid 3.2.8. van het bestemmingsplan: 

 

3.2.8 Varkensstallen biologische varkenshouderij  

Voor het bouwen van varkensstallen, niet zijnde vernieuwing of verandering van bestaande 

varkensstallen, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – biologische 

varkenshouderij’ gelden in aanvulling op het bepaalde in artikel 3.2.2 onder a en in afwijking van het 

bepaalde in artikel 3.2.2 onder b, c en d de volgende regels: 

a. aan de bestaande varkensstallen mogen maximaal vier varkensstallen worden toegevoegd; 

b. toe te voegen varkensstallen dienen te worden gebouwd en te worden gesitueerd conform 

de bouwtekening met nummer 11WS1.B1 die behoort bij de aanvraag omgevingsvergunning 

d.d. 1 december 2014, aanvraagnummer 1494111, en die als Bijlage 3 bij deze regels is 

opgenomen. 

 

Door deze planwijziging zal de planidentificatie van het bestemmingsplan moeten worden 

aangepast. Het nieuwe nummer wordt dan NL.IMRO.0441.BPLG00-VA02. 

 

3. Financiën 

Een stedenbouwkundig bureau zal de voorgestelde aanpassing aan het bestemmingsplan moeten 

doen. Op dit moment zijn de exacte kosten daarvan nog niet helder. Omdat vooruitlopend op de 

uitspraak van de Afdeling nu een extra planversie moet worden gemaakt, willen wij deze kosten aan 

Ecovar doorberekenen. 
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4. Risico's 

Omdat er nog geen zekerheid is over de exacte inhoud van de uitspraak van de Afdeling, kan het zijn 

dat de door ons voorgestelde bestemmingsplanwijziging niet in lijn is met de uitspraak. In dat geval zal 

het bestemmingsplan op dat onderdeel opnieuw aangepast moeten worden. De eerste mogelijkheid 

hiervoor doet zich voor  in de raadsvergadering van 15 september.  In deze vergadering zullen 

overigens ook de eventueel door te voeren aanpassingen naar aanleiding van de andere 

beroepsschriften aan de orde komen.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 juni 2015, nr. ;  

 

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening; 

 

besluit: 

1. Het vaststellingsbesluit van 22 april 2014 inzake het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 

Schagen’ te wijzigen in die zin dat in artikel 3 een artikellid 3.2.8 wordt toegevoegd, luidende:  

 

3.2.8 Varkensstallen biologische varkenshouderij  

Voor het bouwen van varkensstallen, niet zijnde vernieuwing of verandering van bestaande 

varkensstallen, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – biologische 

varkenshouderij’ gelden in aanvulling op het bepaalde in artikel 3.2.2 onder a en in afwijking 

van het bepaalde in artikel 3.2.2 onder b, c en d de volgende regels: 

a. aan de bestaande varkensstallen mogen maximaal vier varkensstallen worden 

toegevoegd; 

b. toe te voegen varkensstallen dienen te worden gebouwd en te worden gesitueerd 

conform de bouwtekening met nummer 11WS1.B1 die behoort bij de aanvraag 

omgevingsvergunning d.d. 1 december 2014, aanvraagnummer 1494111, en die als 

Bijlage 3 bij deze regels is opgenomen. 

 

2. Het plan te voorzien van de planidentificatie NL.IMRO.0441.BPLG00-VA02.  

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


