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  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 college van burgemeester en wethouders / registratienr.:  

12 mei 2015 

J.F.J. Kaandorp 

0224 – 210210 

vaststelling bestemmingsplan "Uitbreiding Makado Schagen" 

Economisch Domein 

15.008855 

 

 

Samenvatting 

Het bestemmingsplan “Uitbreiding Makado Schagen” heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Hierop 

zijn vier zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beoordeeld en van een reactie voorzien in de ‘Nota 

zienswijze en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Uitbreiding Makado Schagen.’ De zienswijzen 

hebben grotendeels betrekking op de vrees voor winkelleegstand. De uitbreiding is beleids- en 

cijfermatig te verantwoorden. Het bestemmingsplan kan met de voorgestelde wijzigingen uit de 

genoemde Nota worden vastgesteld. De vaststelling is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 

 

Voorgesteld besluit 

 

1.  In te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015 

gegeven beoordeling van de naar voren gebrachte zienswijzen en met de ambtshalve 

wijzigingen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan "Uitbreiding Makado Schagen" zoals 

uiteengezet in de 'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 

Uitbreiding Makado Schagen' welke deel uitmaakt van dit besluit; 

2.  Het bestemmingsplan "Uitbreiding Makado Schagen", bestaande uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0441.BPCTMakado-VA01 met de 

bijbehorende bestanden en met inachtneming van het gestelde in de 'Nota zienswijzen en 

ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Makado Schagen' gewijzigd vast 

te stellen; 

3.  Voor het gebied van het bestemmingsplan af te zien van een exploitatieplan. 

 

 

Financiële gevolgen 

Het opstellen van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden door een stedenbouwkundig bureau 

in opdracht en voor rekening van de initiatiefnemer. Eventuele nadelige gevolgen van de nieuwe 

ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt zijn afgedekt in de met initiatiefnemer gesloten anterieure 

overeenkomst. 

Raadsvoorstel 
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Aanleiding 

Het ontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding Makado Schagen” heeft vanaf 22 januari 2015 voor een 

periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen die periode vier zienswijzen ontvangen. De 

afwegingen van de zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan is thans ter beoordeling 

van de gemeenteraad. 

 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het plan voor herontwikkeling en uitbreiding van het winkelcentrum Makado heeft tot doel de positie 

van het winkelcentrum op regionaal niveau te behouden, een kwaliteitsslag te maken en ruimte te 

bieden aan uitbreidingsbehoefte van ondernemers.  

Het plan voorziet in een uitbreiding aan de noordzijde van het winkelcentrum, een kleine vergroting 

aan de zuidzijde en een separaat gebouw aan de Nieuwstraat met op de verdieping 14 

woonappartementen. Totaal wordt er 3.600 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) toegevoegd. Dit is 3.000 

m2 winkeloppervlak (wvo). Van de 3.600 m2 bvo is 800 m2 bvo bedoeld voor uitbreiding van de 

bestaande supermarkt (food). 

Het bestemmingsplan betreft alleen de uit te breiden ruimten. Het huidige winkelcentrum is buiten het 

plangebied gelaten. 

 

Met het planologisch faciliteren van winkelruimte in de vorm van voorliggend bestemmingsplan wordt 

bijgedragen aan doelstelling 1 uit het Economische Domein uit de Meerjarenvisie:  Er zijn voldoende 

vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven binnen de kansrijke clusters en sectoren. De 

volgende beoogde resultaten zijn hierbij van belang: 

- 1.1. Schagen biedt ruimte voor ondernemers; 

- 1.2. De fysieke ruimte is kwantitatief op niveau; 

- 1.3. De fysieke ruimte is kwalitatief op niveau. 

  

2. Argumenten 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft conform de Wet Ruimtelijke Ordening zes weken ter inzage 

gelegen. Er zijn binnen die periode vier zienswijzen ontvangen. 

De zienswijzen zijn de bij dit raadsvoorstel behorende ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Makado Schagen’ (hierna: Nota) samengevat en van een 

reactie voorzien. De zienswijzen geven deels aanleiding om het bestemmingsplan ten aanzien van 

parkeren (borgen aanleg en instandhouding van parkeergelegenheid) aan te passen. 

Voor een groot deel hebben de zienswijzen betrekking op de vrees voor leegstand en de beweerde 

geringe behoefte om meer winkelruimte toe te voegen. Vanuit de wens voor behoud en versterking 

van het winkelcentrum (kwaliteitsslag) is de uitbreiding te verantwoorden. Uit de in het kader van dit 

bestemmingsplan uitgevoerde ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen is gebleken dat de 

ontwikkeling aanvaardbaar is. 

 

Aangezien de inhoud van de zienswijzen duidelijk is en grotendeels ook een herhaling is van hetgeen 

in de inspraakfase naar voren is gebracht, is er niet voor gekozen om met de indieners nog nadere 

gesprekken te voeren of hun zienswijzen te laten toelichten. 

 

Ambtshalve zijn nog een aantal zaken in het bestemmingsplan aangepast. Voor de behandeling en 

de beantwoording van de zienswijzen en een opsomming van de (ambtelijke) wijzigingen verwijzen 

wij naar de bijgevoegde Nota. 

 

Standplaatsen 

Als gevolg van de uitbreiding zullen de bestaande drie standplaatsen nabij het winkelcentrum niet 

meer gebruikt kunnen worden. Van deze standplaatsen maken vijf ondernemers gebruik. Aangezien 

de betrokken standplaatshouders een standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd hebben dienen zij  

gecompenseerd te worden. Onze inzet is om op de in stand te houden gemeentelijke parkeerplaats 

aan de Nieuwstraat nieuwe standplaatsen te maken en dit ook planologisch te regelen. Hierover 

gaan we met de standplaatshouders in gesprek. 
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3. Financiën 

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. De exploitatie is afgedekt door de 

overeenkomst die met de initiatiefnemer is afgesloten. Alle eisen en voorwaarden waaraan moet 

worden voldaan, zijn opgenomen in met de initiatiefnemer gemaakte afspraken. 

 

4. Risico's 

Het besluit wordt openbaar bekend gemaakt en samen met het bestemmingsplan gedurende zes 

weken ter visie gelegd. Binnen die periode kunnen bepaalde belanghebbenden beroep instellen bij 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

 

1. Bestemmingsplan Uitbreiding Makado Schagen 

2. Zienswijzen 

3. Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
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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 22 januari 2015 gedurende zes weken, het bestemmingsplan “Uitbreiding Makado 

Schagen” voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 

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

voren te brengen, op de wettelijk voorgeschreven wijze, op 21 januari 2015 kennisgeving is gedaan 

door middel van een publicatie in het GVOP, de Staatscourant, de gemeentelijke website en dat het 

ontwerpbestemmingsplan via de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl 

raadpleegbaar is; 

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

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015;  

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte d.d. 8 juni 2015; 

 

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

 

besluit: 

1. In te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015 

gegeven beoordeling van de naar voren gebrachte zienswijzen en met de ambtshalve 

wijzigingen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan "Uitbreiding Makado Schagen" zoals 

uiteengezet in de 'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 

Uitbreiding Makado Schagen' welke deel uitmaakt van dit besluit; 

2.  Het bestemmingsplan "Uitbreiding Makado Schagen", bestaande uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0441.BPCTMakado-VA01 met de 

bijbehorende bestanden en met inachtneming van het gestelde in de 'Nota zienswijzen en 

ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Makado Schagen' gewijzigd vast 

te stellen; 

3.  Voor het gebied van het bestemmingsplan af te zien van een exploitatieplan. 

 

 

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 


