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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 2 MAART 2021
Tijdstip 09:00
Locatie ntb

Aanwezig:
mevrouw Marjan van Kampen
de heer Jelle Beemsterboer
de heer Sigge van der Veek
mevrouw Joke Kruit
de heer Hans Heddes
de heer Nico Swellengrebel

BENW BESLUITENLIJST

1 Vaststellen openbare besluitenlijst College B&W d.d. 23 februari 2021

Het college van BW gaat akkoord met de openbare besluitenlijst van 23 februari 2021 met de 
aanpassing dat bij bespreking van agendapunt 5, Micro bierbrouwerij wethouder Beemsterboer 
de vergadering heeft verlaten.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES

3 Uitbreiden bijgebouw Grote Sloot 481 te Oudesluis
Het college besluit:

Het college besluit:
1. 1. In principe instemmen met meer bijgebouwen dan het bestemmingsplan toestaat.

2. De afwijking legaliseren door het initiatief toe te voegen aan een verzamelbestemmingsplan.

Wethouder Beemsterboer verlaat de vergadering.

Publiekssamenvatting:
Het gemeentebestuur is in principe bereid om planologische medewerking te verlenen aan het 
realiseren van extra opslagruimte voor brouwerij De Lepelaar in Oudesluis. Hiervoor is het nodig 
om van het bestemmingsplan af te wijken. Het plan kan worden meegenomen in een 
verzamelbestemmingsplan voor particuliere initiatieven.

4 Conceptaanvraag Grote Sloot 411a in Schagerbrug, wijzigen vorm agrarisch bouwvlak
Het college besluit:
1. In principe medewerking verlenen aan het wijzigen van de vorm van het agrarisch bouwvlak 
van perceel Grote Sloot Sloot 411a in Schagerbrug en deze wijziging mee nemen in het nog op 
te stellen verzamel initiatievenplan.
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Dit type besluiten kan voortaan in mandaat worden afgedaan. 

Publiekssamenvatting:
Er is een conceptaanvraag ingediend voor het wijzigen van de vorm van het agrarische 
bouwvlak gelegen op perceel Grote Sloot 411a in Schagerbrug. Het college is in principe bereid 
medewerking te verlenen aan deze vormverandering met de in het bestemmingsplan 
opgenomen wijzigingsbevoegdheid.

5 Aanvraag omgevingsvergunning meubelspuiterij Warmenhuizen
Het college besluit:
1. Gezien de resultaten van het onderzoek, het advies van de Commissie bezwaar gemeente 
Schagen en de uitspraak van de rechtbank wordt besloten om:

1. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;

2. de omgevingsvergunning te verlenen voor het vestigen van een meubelspuiterij op het 
perceel De Huisweid 4 in Warmenhuizen;

een en ander conform bijgevoegd conceptheroverwegingsbesluit.

Publiekssamenvatting:
Het college besloot in 2019 geen vergunning te verlenen voor het vestigen van een 
meubelspuiterij op het bedrijventerrein Huisweid in Warmenhuizen. Hierover liep een rechtszaak. 
De rechtbank heeft op 14 april 2020 geoordeeld dat het besluit onvoldoende is gemotiveerd en 
het college opgedragen om een nieuw besluit te nemen. Uit aanvullend onderzoek is gebleken 
dat door het treffen van bepaalde maatregelen geen geurhinder te verwachten is. Het college 
wordt voorgesteld om de omgevingsvergunning te verlenen

OPENBARE RUIMTE

6 Heroverweging besluit verkeer Oosterstraat
Het college besluit:

Het college besluit:
1. Het besluit van het college van 19 november 2019 om de Oosterstraat in Schagen in te stellen 
als een weg met eenrichtingsverkeer te herroepen;

1. Het verkeersbesluit van 20 april 2020 om de Oosterstraat in Schagen in te stellen als een 
weg met eenrichtingsverkeer te herroepen; 

2. In het op te stellen verkeersplan de inrichting van de Oosterstraat mee te nemen;
3. Het bezwaarschrift van de heer E.A. Nieboer voor de Oosterstraat niet-ontvankelijk te 

verklaren; 
4. De bezwaarschriften van: 

               - mevrouw D. Schilstra, namens de heer D. Voorhaar en namens de heer D.C. 
Van der Jagt; 
               - mevrouw M. Cuperus; 
               - mevrouw E.J. van Heiningen, namens de heer P.A.H. Smits en namens de heer 
F. Teerink; 
                 voor de Oosterstraat ontvankelijk en gegrond te verklaren. 

5. Een proceskostenvergoeding toe te kennen aan de heren Voorhaar, Van de Jagt, Smits 
en Teerink. 
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Excuses aanbieden aan de bezwaarmakers voor de lange tijd die de afhandeling van hun 
bezwaren heeft gekost. 

Publiekssamenvatting:
Het college had besloten om in de Oosterstraat in Schagen eenrichtingsverkeer in te stellen, om 
zodoende de overlast in de Thorbeckestraat te verminderen. Tegen het verkeersbesluit zijn 
bezwaren ingediend, die behandeld zijn in de commissie Bezwaar. De commissie adviseert het 
college om de bezwaarmakers in het gelijk te stellen. Het college stemt hiermee in en trekt haar 
besluit en het verkeersbesluit over de Oosterstraat in. De door de commissie genoemde 
onderzoeken uitvoeren en in samenhang met het op te stellen verkeersplan bepalen of de 
Oosterstraat anders moet worden ingericht of niet.

Naar aanleiding van het besluit over de Oosterstraat vraagt het college advies over de 
problemen in de Thorbeckestraat, gedurende het onderzoek naar een definitieve oplossing. 

7 Afval- en Recycleplan 2021-2025
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Kennisnemen van het voorliggende Afval en recycleplan Gemeente Schagen 2021-2025.
2. De visievorming als vermeld in hoofdstuk 4 van het Afval en recycleplan Gemeente Schagen 
vaststellen, waarbij de navolgende kaders op het gebied van serviceniveau, milieurendement 
en kostenniveau binnen de afvaldriehoek gedurende de periode 2021 – 2025 van toepassing 
zijn: 

 Serviceniveau: Betrouwbaar, herkenbaar en milieubewust;
 Kostenniveau: Betaalbaar, waarbij de vervuiler meer betaalt;
 Milieurendement: Belangrijk, maar niet tegen elke prijs en serviceverschraling.

3. De financiële middelen als vermeld in hoofdstuk 7 van het Afval en recycleplan Gemeente 
Schagen, zijnde een totaal van € 1.400.000,-, ter beschikking stellen om daarmee uitvoering te 
geven aan het Afval en recycleplan Gemeente Schagen gedurende de periode 2021 – 2025 (5 
jaar).

Het college besluit:
4. Het College besluit:

 Het Afval en recycleplan Gemeente Schagen 2021-2025 vast te stellen.

De omzetting naar de blauwe bak uitvoeren in overleg met de verenigingen. 

De opbrengst van de papierinzameling ten goede laten komen van de verenigingen. 

Publiekssamenvatting:
Middels het Afval en recycleplan Gemeente Schagen 2021-2025 wordt lokaal uitvoering 
gegeven aan de vermindering van het huishoudelijke afval. Daarmee wordt invulling gegeven 
aan de zesde programmalijn: Circulaire economie, binnen het Duurzaamheidsprogramma 
 ‘Samen bouwen aan een duurzaam Schagen 2020-2050’, wat door de gemeenteraad in juni 
2020 is vastgesteld.

Aan de hand van de verbetermaatregelen en optimalisaties zoals beschreven in het Afval en 
recycleplan Gemeente Schagen 2021-2025 wordt getracht restafval te verminderen en een zo 
hoog mogelijk percentage materiaalhergebruik te bereiken, een en ander binnen het 
evenwicht van de zogenaamde afvaldriehoek: milieu(doelstelling), service(niveau) en 
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kosten(aspect). 

INFORMATIE & ADVIES

9 5e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Het college besluit:

Het college besluit:
1. Toestemming te geven voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal 
Historisch Centrum (RHCA) per 1 juli 2021, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Publiekssamenvatting:
Door de invoering van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) moet de tekst 
van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) worden 
aangepast. Het algemeen bestuur van het RHCA vraagt aan het college om in te stemmen met 
de voorgestelde wijziging. 

SOCIALE ONTWIKKELING

12 Verlening zendmachtiging Lokale Omroep Schagen (Noordkop Centraal)
1. Vast te stellen dat de Lokale Omroep Schagen (Noordkop Centraal) voldoet aan de eisen 
van de mediawet 2008;

1. Het college van Burgemeester en Wethouders op te dragen deze vaststelling, in de 
vorm van een advies, te communiceren aan het Commissariaat van de Media.

 

Publiekssamenvatting:
Noordkop Centraal heeft het Commissariaat van de Media (CvdM) bij brief van 18 december 
2020 laten weten dat zij in aanmerking willen komen voor aanwijzing als lokale publieke media-
instelling. De huidige zendmachtiging eindigt op 6 augustus 2021. De nieuwe zendmachtiging 
wordt aangevraagd voor de periode van 7 augustus 2021 tot en met 6 augustus 2026.

13 Beleidsregels TONK 
Het college besluit:
1. Vaststellen Tijdelijke beleidsregels TONK. 

Deze beleidsregels op de gebruikelijke wijze (overheid.nl) bekend te maken. 

Het college kiest er, conform advies, voor om geen vermogenstoets toe te passen. 

Publiekssamenvatting:
Om burgers die als gevolg  van de coronacrisis hun vaste lasten niet meer kunnen betalen 
toegang te geven tot de bijzondere bijstand,  heeft het college tijdelijk de draagkrachtregels 
inzake de bijzondere bijstand aangepast. Op deze wijze kunnen deze burgers die tussen wal en 
het schip zijn geraakt  en geen aanspraak kunnen maken op een regeling in ons sociale 
zekerheidsstelsel, financieel worden ondersteund.
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14 Raadsinformatiememo Toegankelijk en inclusief Schagen 
Het college besluit:
1. Kennis nemen van de raadsinformatiememo over toegankelijk en inclusief Schagen en deze 
toesturen aan de raadsleden 

Publiekssamenvatting:
Op 15 december 2020 heeft de raad besloten in te zetten op een toegankelijke en inclusieve 
samenleving in Schagen. Via een raadsinformatiememo wordt de raad geïnformeerd over de 
processtappen van het project.  

15 Oldskoel 
Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaand gespreksverslag met mw. Jong en het overzicht van 
gebeurtenissen met betrekking tot Oldskoel en verzending ervan aan de raadsleden als bijlagen 
bij de Raadsinformatiememo.

Publiekssamenvatting:
In de raadsvergadering van 9 februari 2021 heeft mw. Jong ingesproken over de situatie met 
betrekking tot Oldskoel. Er is toen een toezegging gedaan dat er een gesprek zou volgen met 
wethouder Kruit. Van dit gesprek wordt een verslag aan de raad aangeboden, alsmede een 
factsheet van de gebeurtenissen die leidden tot de verkoop van het pand aan Stichting 
Oldskoel.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

16 Raadsinformatiememo Besluitvorming RES 1.0 in zicht 
1. - kennis nemen van de raadsinformatiememo over de stand van zaken rondom de Regionale 
Energiestrategie in Noord-Holland Noord (RES); 

- in te stemmen met het versturen van deze raadsinformatiememo aan de raad. 

Publiekssamenvatting:
In deze memo informeren wij het college en de raad over de stand van zaken rondom de 
Regionale Energiestrategie in Noord-Holland Noord (RES). 

VEILIGHEID PLUS

17 AB -vergadering OD NHN 10 maart 2021
Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de in dit voorstel opgenomen standpunten

Publiekssamenvatting:
Op 10 maart 2021 komt het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
bijeen. De heer Heddes heeft zitting in dit bestuur namens de gemeente Schagen. Op de 
agenda staan ter besluitvorming alleen de stemverhouding en het uurtarief. De overige 
onderwerpen zijn ter informatie.

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT
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SLUITING


