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Geachte commissie- en raadsleden, 

 

Overeenkomstig de toezegging bij de behandeling van het bestemmingsplan ‘Uitbreiding 

Makado Schagen’ in de commissie Ruimte op 8 juni jl. treft u hieronder de antwoorden op de 

openstaande vragen: 

 

 Waterdichte afspraken 

De term ‘waterdichte’ staat niet in het raadsvoorstel en de Nota Zienswijzen en ook niet in de 

bestemmingsplantoelichting  

Op blz. 3 in het raadsvoorstel staat dat de exploitatie is afgedekt door de anterieure 

overeenkomst die met initiatiefnemer is afgesloten. In deze overeenkomst zijn alle eisen en 

voorwaarden en afspraken opgenomen waaraan de initiatiefnemer moet voldoen.   

 

In de raadsvergadering van 29 oktober 2013 heeft de raad ingestemd met deze  anterieure 

overeenkomst en het voorontwerpbestemmingsplan. 

De overeenkomst is vertrouwelijk beschikbaar via Notubox. 

 

 Exploitatieplan 

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht bij onder andere het 

vaststellen van een bestemmingsplan voor aangewezen bouwplannen, een exploitatieplan vast 

te stellen. Hiervan mag worden afgezien als conform artikel 6.12 lid 2 Wro het verhaal van kosten 

van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is en als 

overige in dat artikel genoemde eisen niet noodzakelijk zijn. In dit geval is met initiatiefnemer een 

anterieure overeenkomst gesloten waarin de kosten van de grondexploitatie verzekerd zijn. 

Samen met overige afspraken in deze overeenkomst zijn er geen andere noodzakelijke eisen die 

vaststelling van een exploitatieplan  noodzaken.  

 

In Schagen en bij de meeste gemeenten wordt doorgaans gewerkt met een anterieure 

overeenkomst in plaats van een exploitatieplan. Het voordeel daarvan is dat bij een anterieure 

overeenkomst de gemeente meer beleidsvrijheid heeft. De regels en jurisprudentie laten zien dat 

het vaststellen van een exploitatieplan  onderworpen is aan strenge eisen. In de regel komt een 

exploitatieplan pas in beeld als er met een initiatiefnemer geen goede afspraken te maken zijn.  

Het alsnog vaststellen van een exploitatieplan, omdat het project Makado onderwerp is van een 

rekenkameronderzoek, lijkt ons niet juist. Nog afgezien van de uitkomst van een dergelijk 

onderzoek,  ligt er een door partijen gesloten overeenkomst die partijen bindt. Een 

rekenkameronderzoek kan die gesloten overeenkomst niet ontbinden. 

 

 Begrenzing gronden 

Het bestemmingsplan betreft gronden die voor de uitbreiding van Makado benodigd zijn en die 

ook aan Makado zijn verkocht via de hierboven genoemde overeenkomst. 
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 Verkeer Schubertstraat 

Voor het bestemmingsplan is door Goudappel Coffeng een verkeersrapport opgesteld, 

“Bestemmingsplan Makado  onderdeel verkeer” d.d. 13 mei 2014 (zie bijlage 2 van de 

bestemmingsplantoelichting). 

Op blz. 4 van dat rapport is in 2.4. de conclusie getrokken dat naar aanleiding van het 

verkeersmodel  met prognosejaar 2020 het op diverse plaatsen wel drukker wordt maar de 

toekomstige infrastructuur het verkeer kan verwerken. 

 

Voor wat betreft de invloed van het laden en lossen van winkels in het oude postkantoor is met 

de initiatiefnemer de afspraak gemaakt om het laden en lossen vanaf de Nieuwstraat op eigen 

terrein te laten plaatsvinden met een uitrit op de Schubertstraat. Dit vrachtverkeer zal dus niet 

vanaf de Schubertstraat op het terrein van het postkantoor rijden. 

 

 Beantwoording zienswijzen 1.2 en 3.3. 

Er is aandacht gevraagd voor een mogelijke inconsistentie in de beantwoording van de 

zienswijzen 1.2 en 3.3.  

 

In het antwoord bij 1.2. is ingegaan op non-food, de niet-dagelijkse detailhandel. In het rapport 

dat door de indiener van de zienswijze wordt aangehaald komt naar voren dat in het centrum 

van Schagen voor non-food wel degelijk nog ruimte is. 

In het antwoord bij 3.3. is ingegaan op food. In het ruimtelijk economisch onderzoek Makado 

Schagen komt naar voren dat er in de kern Schagen cijfermatig wel een overaanbod aan food 

is maar dat een uitbreiding van 800 m2 toch aanvaardbaar is en niet leidt tot een 

onaanvaardbaar effect op het woon-, leef- en ondernemersklimaat en ook niet op een 

duurzame ontwrichting van de detailhandelsstructuur. 

Onze conclusie is dat de antwoorden elkaar niet tegenspreken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Wethouder A. Groot 


