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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 16 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 concept openbare BenW besluitenlijst d.d. 9 maart 2021

Het college van B&W stelt de openbare besluitenlijst van 9 maart 2021 vast. 

BOUWZAKEN EN PROCEDURES

3 Bouw woning Lagedijkerweg (nabij no. 27) te Schagen
Het college besluit:

Het college besluit:
1. Geen planologische medewerking toezeggen aan het realiseren van een woning naast 
perceel Lagedijkerweg 27 te Schagen.

Naar aanleiding van dit agendapunt voert het college een discussie over de vraag hoe om te 
gaan met vrijkomende agrarische bebouwing nu de provinciale regeling Ruimte voor ruimte is 
afgeschaft. Het college vraagt beleid te maken op dit punt en daarbij rekening te houden met 
de uitspraken die in de omgevingsvisie zijn gedaan. 

Publiekssamenvatting:
Het gemeentebestuur heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan een bouwplan 
voor een woning naast perceel Lagedijkerweg 27 te Schagen.

4 Conceptaanvraag Bouw 49 woningen aan de Omloop in Sint Maarten
Het college besluit:
1. In principe akkoord gaan met de ontwikkeling van 49 woningen aan de Omloop in Sint 
Maarten onder voorwaarden dat het plan stedenbouwkundig wordt afgestemd op 
naastgelegen Plan Rode Kool en omliggend landschap en gefaseerd wordt uitgevoerd e.e.a. in 
overleg met de gemeente.

Publiekssamenvatting:
Er is een conceptaanvraag ingediend voor het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk met 49 
woningen. Het college heeft besloten in principe akkoord te gaan met de ontwikkeling van 49 
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woningen aan de Omloop in Sint Maarten onder voorwaarden dat het plan stedenbouwkundig 
wordt afgestemd op naastgelegen Plan Rode Kool en omliggend landschap en gefaseerd 
wordt uitgevoerd e.e.a. in overleg met de gemeente. 

5 Het buiten behandeling stellen van omgevingsvergunning Korte Ruigeweg 22 herroepen
Het college besluit:
1. Het besluit van 23 september 2020 om de aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling stellen te herroepen.
2. Het verzoek tot het uitkeren van een dwangsom wegens niet tijdig beslissen uit het 
bezwaarschrift d.d. 29 oktober 2020 maximaal toe te kennen. Op grond van artikel 4:17 Awb 
komt dit neer op ten hoogste 42 dagen van € 322 + € 490 + € 630 = € 1442,-.

Publiekssamenvatting:
De aanvrager woont aan de Korte Ruigeweg 22 in Schagerbrug. Het perceel heeft nu een 
agrarische bestemming, het gebruik is echter niet agrarisch. De aanvrager wil met een 
omgevingsvergunning de planologische status van het perceel wijzigen naar wonen.

 Het college trekt het buiten behandeling stellen van de omgevingsvergunning in. Dat betekent 
dat er een nieuw besluit moet genomen moet worden op de aanvraag omgevingsvergunning. 
Het college besluit om de aanvraag terug te sturen naar afdeling bouwzaken voor verder 
behandeling en besluitvorming. Daarnaast is er besloten om de maximale dwangsom ad € 1442 
aan de aanvrager toe te kennen.

6 C-21-0006 - Groteweg 25a  - 't Zand: sloop landbouwschuren, oprichten woning en 
herbestemmen oude woning tot logeerhuis - Goedkeuring
Het college besluit:
1. In principe akkoord gaan met het grotendeels slopen van de landbouwschuren aan 
Groteweg 25a in ’t Zand en op deze plek een nieuw woonhuis bouwen. Tevens het 
herbestemmen van de oude agrarische woning tot logeerhuis voor kinderen met een 
meervoudige handicap. Dit onder voorwaarde dat bij de positionering en maatvoering van de 
nieuwe woning de door stedenbouw ingebrachte kaders in acht worden genomen. 

Publiekssamenvatting:
Plan voor het grotendeels slopen van voormalige landbouwschuren aan de Groteweg 25a in ’t 
Zand, hiervoor in de plaats een nieuwe woning oprichten en de oude agrarische woning in 
gebruik nemen als logeerhuis voor kinderen met een meervoudig handicap. De 
bebouwingsoppervlakte wordt door deze nieuwe invulling aanzienlijk teruggedrongen. Van de 
oude schuren wordt een klein deel behouden om te dienen als slechtweervoorziening.

7 Concept aanvraag voor het wijzigen gebruik van dienstverlening naar 6 startersappartementen 
Nieuwstraat 14-16 te Schagen
Het college besluit:
1. In principe medewerking verlenen aan de functiewijziging (met bijbehorende 
verbouwactiviteiten) van dienstverlening naar 6 startersappartementen voor de 
bovenverdieping van het pand Nieuwstraat 14-16 te Schagen. Alvorens een definitieve 
beslissing te nemen zal de gemeente in overleg met de aanvrager komen tot afspraken / 
oplossingen over het parkeren.

Burgemeester Van Kampen en wethouder Kruit stemmen tegen dit voorstel. Zij zijn van mening 
dat appartementen van 29 m2 zonder berging en zonder buitenruimte te klein zijn. 
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Het college spreekt de wens uit om buitenruimte te creëren voor deze appartementen. 

Publiekssamenvatting:
Voor het pand gelegen aan de Nieuwstraat 14-16 te Schagen is een verzoek ingediend voor de 
verbouw tot 6 startersappartementen

Het college staat in principe positief tegenover deze ontwikkeling en zal in overleg met de 
aanvrager komen tot een oplossing voor het parkeren.

FINANCIËN

8 Kadernota versus kaderbrief
Het college besluit:

Het college besluit:
1. Opstellen van een uitgebreide kaderbrief en deze aanbieden aan de raad voor behandeling 
in een beeldvormende vergadering. 

Publiekssamenvatting:
Binnen de P&C cyclus is het college en raad gewend om in het voorjaar een kadernota te 
ontvangen, te bespreken en vast te stellen. In 2020 is besloten om hiervan af te wijken en werd 
er een kaderbrief naar de raad gebracht.

Voor de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 is opnieuw een keuze te maken in 
proces om te komen tot een sluitende begroting 2022 en sluitende meerjarenraming 2022-2025. 
In dit advies worden daarin vier keuzes aan u voorgelegd: "uitgeklede kadernota", kadernota, 
kaderbrief en uitgebreide kaderbrief. Per keuze worden de voor- en nadelen belicht.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

OPENBARE RUIMTE

11 Verzoek overname grond Bogtmanweg Tuitjenhorn
Het college besluit:
1. In te gaan op het verzoek van Stichting Woonzorg Nederland en de grond over te nemen.

Publiekssamenvatting:
Aan de Bogtmanweg in Tuitjenhorn heeft Stichting Woonzorg Nederland zes leegstaande huizen 
verkocht. De verkoop van de woningen maakt dat een stuk openbaar gebied in eigendom van 
Woonzorg niet meer aan hun bezit grenst. Woonzorg vraag of de gemeente het openbaar 
gebied bestaande uit een weg met parkeerplaatsen en een groenvoorziening over wil nemen. 
Om ter plaatse een goed functionerend openbaar gebied te kunnen garanderen wordt er 
geadviseerd op positief te reageren op het verzoek.

P&O PLUS

12 Toezeggingenlijst en moties

De toezeggingenlijst en de lijst moties wordt doorgelopen. 

 De lijsten agenderen op de verschillende stafoverleggen. 
 De lijsten  bespreken in de driehoek. 
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 Voor de volgende keer dat de moties en toezeggingen op de agenda staan, graag de 
griffier uitnodigen. 

Publiekssamenvatting:
De meest recente toezeggingenlijst van de portefeuillehouders aan de raad, en de lijst met 
moties, worden aan het college aangeboden.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

13 Voorgenomen besluit - zoeklocaties wind - RES 1.0
Het college besluit:

Het college besluit:
1. Het college besluit gelet op de zorgen die geuit zijn over de "zoekgebieden zon + wind" uit de 
RES 1.0 door omwonenden en belanghebbenden om de raad te adviseren:

1. de "zoekgebieden zon + wind" op de kaart uit de RES 1.0 te vervangen door "zoekgebieden 
zon";

2. de "zoekgebieden  zon + wind" participatief uit te werken in het proces tot vaststelling van de 
RES 2.0;

3. in de uitwerking van de RES 2.0 het draagvlak voor de "zoekgebieden zon + wind" lokaal en 
met belanghebbenden zorgvuldig te onderzoeken. 

Publiekssamenvatting:
Gelet op de vele reacties van bewoners en ondernemers op de "zoekgebieden zon + wind" 
wordt voorgesteld om veel langer de tijd te nemen om onze bewoners en ondernemers 
zorgvuldig mee te laten denken over de locaties en voorwaarden van zoekgebieden. De raad 
wordt geadviseerd om een zorgvuldig participatieproces op te zetten in de periode RES 2.0. Dit 
betekent dat de "zoekgebieden zon + wind" op de kaart van de RES 1.0 wordt gewijzigd in 
"zoekgebieden zon". 

14 Kennisgeving wijzigingsbesluit kavels windenergiegebied o.a. Hollandse Kust (noord)
Het college besluit:

Het college besluit:
1. - kennis nemen van het wijzigingsbesluit kavels windenergiegebied Hollandse Kust (noord). 

Publiekssamenvatting:
Het college wordt geïnformeerd over de kennisgeving van de terinzagelegging van de 
kavelbesluiten voor windenergiegebied  Borssele, Hollandse Kust (zuid), Hollandse Kust (noord), 

Hollandse Kust (west) en  Ten noorden van de Waddeneilanden.

RUIMTELIJKE PROJECTEN

15 Monumentale gedenksteen Sandenbergh te Petten
Het college besluit:
1. De monumentale gedenksteen plaatsen in het nieuwbouwplan Sandenbergh in Petten, in de 
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groenstrook van de Eriksstraat. 

De dekking van de kosten van rond € 10.000 zoeken in de reguliere begroting. 

Publiekssamenvatting:
De monumentale gedenksteen plaatsen in het nieuwbouwplan Sandenbergh in Petten, in de 
groenstrook van de Eriksstraat.

Hiervoor zal de steen moeten worden gerestaureerd, en zal er een ontwerp gemaakt moeten 
worden om de gedenksteen te behouden voor de toekomst.

 

De dekking van de kosten van rond € 10.000 zoeken in de reguliere begroting. Tevens zal er 
jaarlijks budget voor onderhoud moeten worden vrijgemaakt.

VEILIGHEID PLUS

16 wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Het college besluit:
1. de raad niet om toestemming te vragen voor instemming met de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling

Publiekssamenvatting:
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord verzoekt toestemming te vragen aan de raad om in 
te stemmen met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Aangezien het 
college eerder tegen deze wijziging heeft gestemd, zal het de raad niet om toestemming 
vragen. 

SOCIALE ONTWIKKELING

18 Extra budget jongerenhuis
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het dekkingsvoorstel voor extra middelen ten behoeve van het 
jongerenhuis.

Publiekssamenvatting:
De offerte voor het onderhoud aan de Lagedijkerweg 5 (ten behoeve van het jongerenhuis) is 
hoger uitgevallen dan verwacht. In dit collegevoorstel wordt een aanvullende dekking aan u 
voorgelegd. 

19 AB/DB Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid dd. 25 maart 2021
Het college besluit:
1. Per agendapunt het volgende te besluiten:

Agendapunt 5 - Voorstel concept jaarrekening 2020 GRGA aan te houden.

Akkoord te gaan met Agendapunt 6 - Voorstel concept begroting 2022 GRGA

Agendapunt 7 - Voorstel rekening-courant overeenkomst met Probedrijven N.V. aan te houden.
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Kennis te nemen van Agendapunt 8 - Voorstel Financieel overzicht 2020 Probedrijven

Akkoord te gaan met Agendapunt 9 - Voorstel Pilot met UWV om Wajongers te kunnen plaatsen 
in regeling Duurzaam met LKS. Onder de voorwaarde dat de kosten voor het onderzoek niet 
betaald worden uit de middelen van de begroting en dat de plaatsen van eventuele 
Wajongeren niet ten koste gaan van de plaatsen die nu nog bestemd zijn voor de kandidaten 
vanuit de gemeenten.

Publiekssamenvatting:
Op 25 maart 2021 vindt een gecombineerde vergadering plaats van het Dagelijks Bestuur en 
het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van 
Noord-Holland (GrGa). Op de agenda van deze gecombineerde vergadering staan vier 
onderwerpen die vragen om een standpunt van het college van burgemeester en wethouders. 
De onderwerpen zijn:

 Voorstel concept jaarrekening 2020 GRGA
 Voorstel concept begroting 2022 GRGA
 Voorstel rekening-courant overeenkomst met Probedrijven N.V.
 Voorstel Financieel overzicht 2020 Probedrijven
 Voorstel Pilot met UWV om Wajongers te kunnen plaatsen in regeling Duurzaam met LKS
 Voorstel Aankoop aandelen B.V. Proschoon

Dit advies beoogt het college van burgemeester en wethouders te adviseren over de 
onderwerpen die ter bespreking/vaststelling op de agenda staan, zodat de wethouder 
Participatie in de vergadering van 25 maart 2021 een door het college gedragen standpunt 
over deze onderwerpen kan innemen.

SLUITING

21 Rondvraag (openbaar)


