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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 23 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 BenW besluitenlijst d.d. 16 maart 2021
1. De openbare BenW besluitenlijst d.d. 16 maart 2021 vast te stellen.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES

3 conceptaanvraag 3 woningen Abbestederweg 11 Callantsoog
Het college besluit:
1. In principe akkoord gaan met  de conceptaanvraag voor 3 woningen aan de 
Abbestederweg 11 Callantsoog, mits de indeling op het perceel wordt aangepast conform het 
stedenbouwkundig advies.
2. Met verzoeker een anterieure overeenkomst afsluiten.

Publiekssamenvatting:
Voor het perceel Abbestederweg 11 Callantsoog is een plan ingediend voor 3 woningen, 
waarvan 2 goedkope koopwoningen. Het college stemt in met dit plan mits de indeling van het 
perceel stedenbouwkundig wordt aangepast. 

4 Conceptaanvraag Burgerweg 47, 49 en 51 Burgerbrug, verplaatsen van derde bedrijfswoning 
buiten bouwvlak en wijzigen naar burgerwoning
Het college besluit:
1. In principe medewerking  verlenen aan het verplaatsen van de derde niet gerealiseerde 
bedrijfswoning, naar het perceel gelegen tegenover Burgerweg 38 en het gebruik hiervan te 
wijzigen naar een burgerwoning onder voorwaarde:

- dat de planologische mogelijkheid voor een derde bedrijfswoning op de bedrijfslocatie wordt 
verwijderd, 

- het bouwvlak van de bedrijfslocatie wordt verkleind ten behoeve van een groenbestemming 
langs randen van het bouwvlak 

- en de nieuwe woonlocatie stedenbouwkundig wordt ingepast.  

Publiekssamenvatting:
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Er is een conceptaanvraag ingediend voor het verplaatsen van een niet gerealiseerde derde 
bedrijfswoning op de bedrijfslocatie Burgerweg 47 - 51 in Burgerbrug naar het nabij gelegen 
perceel Burgerweg tegenover nr. 38 en het gebruik te wijzigen naar een burgerwoning. Het 
college is in principe bereid medewerking te verlenen onder voorwaarde dat de planologische 
mogelijkheid voor een derde bedrijfswoning op de bedrijfslocatie wordt verwijderd, het 
bouwvlak van de bedrijfslocatie wordt verkleind ten behoeve van een groenbestemming langs 
randen van het bouwvlak en de nieuwe woonlocatie stedenbouwkundig wordt ingepast.  

5 Uitbreiden bouwvlak Trambaan 13a Warmenhuizen
Het college besluit:
1. In principe meewerken aan het vergroten van het bouwvlak.

Publiekssamenvatting:
Initiatiefnemer wil zijn agrarische bollenbedrijf uitbreiden en efficiënter inrichten. Dit kan niet 
binnen het huidige bouwvlak. Het bouwvlak moet worden uitgebreid. Dit kan met een 
wijzigingsplanprocedure.

Om te kijken of de gemeente in principe mee wil werken, is er een conceptaanvraag 
ingediend. Het college heeft besloten om in principe mee te werken met dit verzoek.

6 Het oprichten van een garage  aan hogebrugweg 2d te Waarland c-21-0022
Het college besluit:

Het college besluit:
1. In principe akkoord gaan met de bouw van een garage ten behoeve van opslag/stalling van 
oldtimers op het perceel behorende bij Hogebrugweg 2d en ter compensatie het slopen van 
een vervallen bijgebouw. 

Het college hecht eraan te benadrukken dat het terrein netjes beheerd moet worden. Er mag 
geen autosloperij ontstaan. 

Publiekssamenvatting:
Plan voor het oprichten van een garage ten behoeven van opslag/stalling van oldtimers op het 
perceel behorende bij Hogebrugweg 2d te Waarland. Ter compensatie wordt een vervallen 
bijgebouw gelegen op ditzelfde perceel worden gesloopt. 

7 conceptaanvraag Kerkstraat 16, gedeeltelijk wijzigen gebruik bedrijfshal naar wonen
Het college besluit:

Het college besluit:
1. In principe medewerking verlenen aan het gedeeltelijke wijzigen van gebruik van een 
bedrijfshal naar één woning

Publiekssamenvatting:
Er is een conceptaanvraag ingediend voor het gedeeltelijk wijzigen van een bedrijfsloods aan 
de Kerkstraat 16 in Waarland naar één woning (kangoeroewoning). Het college is in principe 
bereid medewerking te verlenen aan het verzoek. 

8 vaststelling bestemmingsplan 'Haringhuizerweg 1 Schagen'
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1. De ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan “Haringhuizerweg 1 Schagen” 
ontvankelijk te verklaren.
2. In te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 maart 2021 
gegeven beoordeling van de naar voren gebrachte zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan “Haringhuizerweg 1”, zoals uiteengezet in de “Nota zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan “Haringhuizerweg 1 Schagen”, welke deel uitmaakt van dit besluit.
3. Voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld te besluiten dat voor het bestemmingsplan 
geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.
4. Het bestemmingsplan “Haringhuizerweg 1 Schagen”, bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPWTPLHarhuizerwg1-
VA01, met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan.
5. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat 
het kostenverhaal anderszins verzekerd is. 
6. Het beeldkwaliteitsplan “Visiedocument ecologisch wonen Haringhuizerweg", zoals 
opgenomen in bijlage 1 van het bestemmingsplan, vast te stellen en toe te voegen aan de 
Reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit.

De gemeente zal de infrastructuur niet aanpassen op basis van dit plan. 

Publiekssamenvatting:
Door initiatiefnemer is een plan ingediend voor het bouwen van 12 (ecologische 
koop)woningen naast Haringhuizerweg 1 in Schagen. Het plan is stedenbouwkundig 
aanvaardbaar en voldoet aan het woningbouwprogramma. Voor het plan is een 
bestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan en het bijbehorende 
Beeldkwaliteitsplan kunnen nu worden vastgesteld.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

11 Verkoop gronden in Petten, Schagen en Waarland aan Liander N.V.
Het college besluit:
1. Instemmen met verkoop van een vijftal percelen grond aan Liander N.V.:

Korfwaterweg tegenover 5 Petten

Schoolstraat naast 12 Petten

Grotewallerweg tegenover 43 Schagen 

Nijverheidsstraat achter 29  Schagen

Veluweweg naast 25A/Houtwerf Waarland

Nagaan of de uitgifte van de grond achter de Nijverheidsstraat niet conflicteert met het project 
aan de Buiskoolstraat. 

Publiekssamenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot verkoop over te gaan van in 
totaal circa 101 m² grond aan Liander N.V. Op deze grond zal door Liander N.V. in verband met 
elektra spanningsklachten transformatorhuisjes worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om de 
volgende locaties: Korfwaterweg tegenover 5 in Petten, Schoolstraat naast 12 in Petten, 
Grotewallerweg tegenover 43 in Schagen, Nijverheidsstraat achter 29 in Schagen en de 
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Veluweweg naast 25A/Houtwerf in Waarland. 

12 samenstelling commissie ruimtelijke kwaliteit
Het college besluit:

Het college besluit:
1. Drs. ing. Natasja Hogen voor de duur van haar benoemingstermijn aanstellen als 
afgevaardigde namens de erfgoedcommissie in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
2. De afgevaardigde vanuit de erfgoedcommissie in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit als 
plaatsvervangend lid voor de discipline architectuur te laten adviseren
3. De raad afzonderlijk over de bezetting en voortgang van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
tot inwerkingtreding van de Omgevingswet te informeren. 
4. Stichting Mooi Noord-Holland schriftelijk, over bovenstaande aanstelling onder voorbehoud 
van nadere inzichten, te informeren. 

Publiekssamenvatting:
Drs ing. N. Hogen wordt voor de duur van haar benoemingstermijn aangesteld als 
afgevaardigde namens de erfgoedcommissie in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Als 
plaatsvervangend lid voor de discipline architectuur kan zij als deskundige ook 
consultgesprekken over bouwplannen met initiatiefnemers voeren. De samenstelling van de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zoals in de bouwverordening is vastgelegd, en voortgang van de 
werkwijze zoals beschreven in onze Reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit, wordt daarmee tot 
invoering van de omgevingswet verzekerd. 

13 Regionale samenwerking Programma Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2021-2025
Het college besluit:

Het college besluit:
1.  Het bijgevoegde Programma Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2021-2025’ vast te 
stellen, waarvan de kernpunten zijn:

- de opgave en focus van het programma Vitale parken verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord;

- het werken met een taskforce;

- het weergeven van instrumenten om de verblijfsrecreatie vitaler te maken. 

2. Voor de uitvoering van dit programma een taskforce op te richten voor de komende 5 jaar 
en deze onder te brengen bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
3. De taskforce samen met de regio Kopgemeenten te bekostigen conform bijgevoegd 
financieringsplan, waarvan de kernpunten zijn:

- budget 2021 bekostigen uit lopend programma De Kop Werkt;

- budget 2022-2025 betrekken bij opstellen nieuwe samenwerkingsagenda Kop van NH.

4. Voor verblijfsaccommodatie met meervoudige problematiek waarvoor een 
transformatietraject nodig is, lokaal maatwerk bij de desbetreffende gemeente toe te passen.
5. Deze nota openbaar te maken op het moment dat het regionale persbericht hierover is 
verzonden.

Publiekssamenvatting:
Aan de vier colleges in de Kop van Noord-Holland wordt gevraagd het bovenregionale 
Programma Vitale verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2021-2025 vast te stellen en er wordt 
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budget gevraagd om deel te nemen aan de uitvoering van het programma via een zgn. 
Taskforce.

14 Stuurgroep De Kop Werkt! d.d. 25 maart 2021
Het college besluit:

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda, bijlagen en annotatie (zie agenda) van de vergadering 
van de stuurgroep De Kop Werkt! d.d. 25 maart 2021.

Het college wil de gelden voor de Burgervlotbrug inzetten voor de aansluiting van de LZV-route 
op de N504. 

Publiekssamenvatting:
Op 25 maart 2021 is de vergadering van de Stuurgroep De Kop Werkt!. Afgesproken is de 
stukken voor de vergadering ter kennisname aan de colleges voor te leggen. 

Naast de agenda en bijbehorende stukken is tevens een regionaal voorbereide annotatie 
toegevoegd.

RUIMTELIJKE PROJECTEN

15 Instemmen met drie anterieure overeenkomsten kleine flexibele woonvormen 
Het college besluit:
1. Het aangaan van drie anterieure overeenkomsten met Wooncompagnie inzake de;

a) Ontwikkeling van een Corporatiehotel met 44 appartementen aan de Piet Ottstraat in 
Schagen. 

b) Ontwikkeling van 12 flexwoningen waarbij de inspanningsverplichting is dat de gemeente de 
grond aankoopt van de buren. Indien de grond van de buren is aangekocht gaat de 
overeenkomst gelden voor 18 flexwoningen aan de Melchiorstraat in Oudesluis.

c) Ontwikkeling van 25 flexwoningen (21 huurwoningen en 4 goedkope koopwoningen) en een 
huisartsenpraktijk of 27 flexwoningen aan de Sint Maartensweg in Sint Maartensbrug. 

Publiekssamenvatting:
14 juli 2020 hebben de gemeente Schagen en de Wooncompagnie een intentieovereenkomst 
afgesloten om sociale huurwoningen te ontwikkelen op de volgende drie locaties: aan de Piet 
Ottstraat in Schagen, aan de Melchiorstraat in Oudesluis en aan de Sint Maartensweg in Sint 
Maartensbrug. Diverse haalbaarheidsstudies hebben tot een drietal stedenbouwkundige 
schetsontwerpen geleid. Een Corporatiehotel met 44 sociale appartementen in Schagen, waar 
mensen die snel een woning nodig hebben kunnen wonen tot er een andere woning 
beschikbaar is. Ook werken deze partijen aan 25-27 sociale woningen in Sint Maartensbrug 
(mogelijk ook een huisartsenpraktijk) en 12-18 sociale appartementen in Oudesluis. Het besluit is 
de anterieure overeenkomsten voor de drie locaties te tekenen, zodat er uitvoering gegeven 
kan worden aan deze ontwikkelingen met een participatieve bijdragen van omwonenden.
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SOCIALE ONTWIKKELING

19 Multitreffer - afwijkingsbesluit
Het college besluit:
1. 1. Medewerking verlenen aan de ver/nieuwbouw en bijgaand raadsvoorstel voorleggen aan 
de raad om daarvoor middelen op te nemen in de Kadernota 2022 zoals in het raadsvoorstel is 
aangegeven.

2. Formeren van een bouwteam onder leiding van een projectleider van de gemeente met 
vertegenwoordigers van St. Multitreffer om het ontwerp en realisatie van de ver/nieuwbouw te 
organiseren

3. Het college neemt een besluit tot afwijking van de aanbestedingswet (AW2012) om 
deelnemers aan het bouwteam te selecteren zonder een meervoudige onderhandse 
aanbesteding

Het college besluit het voorliggende voorstel door te schuiven naar de volgende vergadering, 
30-03-2021

Publiekssamenvatting:
St. Multitreffer heeft ver/nieuwbouw gevraagd van een deel van de sportvoorziening in 't Zand.

Doel is renovatie van de gymzaal en verbouwing naar een sportzaal door deze samen te 
voegen met een maatschappelijk ruimte in het pand.

De gemeente verleent medewerking aan dit verzoek.

20 Uitvoeringsplan WSP-NHN 2021
Het college besluit:
1. Instemmen met het uitvoeringsplan WSP-NHN 2021, waarbij nadere afspraken worden 
gemaakt over:

-branchegericht werken;

-registratiesysteem;

-aansluiting met mobiliteitscentra;

-prestatieafspraken.

Publiekssamenvatting:
Het WSP-NHN heeft een gezamenlijk Uitvoeringsplan opgesteld voor de publieke 
werkgeversdienstverlening in Noord-Holland Noord. Het opstellen van dit plan vloeit voort uit de 
Wijziging Besluit SUWI. Dit besluit omvat een aantal wijzigingen ten aanzien van de publieke 
werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio.

Het Uitvoeringsplan WSP-NHN biedt het kader voor de uitvoering van de publieke 
werkgeversdienstverlening in 2021 in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

21 Aangepaste begroting uitvoeringsagenda 2021 RPA-NHN
Het college besluit:
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Het college besluit:
1. Instemmen met de aangepaste begroting inzake de uitvoeringsagenda 2021 RPA-NHN

Publiekssamenvatting:
Jaarlijks wordt ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten binnen de RPA 
arbeidsmarktregio de uitvoeringsagenda inclusief begroting door het algemeen bestuur van 
RPA-NHN vastgesteld.

In de uitvoeringsagenda 2021 is uitgeschreven "wat" we als samenwerkende organisaties in 2021 
willen bereiken en aanpakken. Tijdens de Algemene Vergadering RPA-NHN op 26 maart a.s. 
wordt  de uitvoeringsagenda ter vaststelling voorgelegd. Hiervoor is een begrotingswijziging 
noodzakelijk.  Na goedkeuring worden de projecten en activiteiten, concreet uitgewerkt met 
per activiteit een volledig opgesteld projectplan in samenwerking met de betrokken partners.

Het PHO heeft op 18 februari jl. aangegeven te kunnen instemmen met de aangepaste 
begroting van de Uitvoeringsagenda. Met dit voorstel wordt deze beslissing bekrachtigd.

22 Regionale Opvanglocatie  (ROL) in Den Helder
Het college besluit:

Het college besluit:
1. - de realisatie van een een Regionale Opvanglocatie in Den Helder te ondersteunen.
2. in samenwerking met de andere kop-gemeenten mee te denken bij de inrichting van het 
proces ter voorbereiding voor de uitstroom naar de gemeente. 

Publiekssamenvatting:
In 2020 is op de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LTR) de Uitvoeringsagenda 
Flexibilisering Asielketen vastgesteld waarbij overheden (rijk, provincie en gemeenten) 
samenwerken. Den Helder heeft op dit moment vier locaties waar asielopvang wordt geboden 
en Gemeente Den Helder staat er voor open om een van die locaties te gaan inrichten als een 
zogenaamde Regionale Opvang Locatie (ROL). Het college van Schagen ondersteunt de 
eventuele realisatie van een Regionale Opvang Locatie voor statushouders in Den Helder. Zij zal, 
in samenwerking met de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland ook haar 
medewerking verlenen aan de inrichting van deze opvanglocatie, zodat aan onze gemeente 
gekoppelde statushouders vanuit de regionale opvang een zo goed mogelijke start mee krijgen. 

23 Bestuursopdracht verwervingstraject JeugdzorgPlus 2023 en verder
Het college besluit:
1. In te stemmen met de bestuursopdracht verwervingstraject JeugdzorgPLus 2023 en verder
2. in te stemmen met de kosten zijnde voor de gemeente Schagen €5.201
3. In te stemmen met de raadsinformatiememo en deze op 25 maart ter informatie door te 
sturen naar de gemeenteraad zodat alle raden gelijktijdig worden geïnformeerd

Publiekssamenvatting:
Het college van B&W wordt gevraagd in te stemmen met het verwervingstraject JeugdzorgPlus 
2023 en verder en hierover de gemeenteraad te informeren.

24 SIS IJsclub Warmenhuizen veldverlichting
Het college besluit:
1.  Af te wijken van het Accommodatiebeleid 2021 - 2026, door een bijdrage van €7.179,33 te 
geven voor de vervanging van de veldverlichting van de IJsclub SIS. Dit te boeken op 
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kostenplaats 'Onderhoud sportterrein' welke in de 1ste tussenrapportage wordt verwerkt.

Publiekssamenvatting:
De gemeente Schagen wijkt af van het accommodatiebeleid 2021 - 2026 en geeft een 
financiële bijdrage aan de IJsclub SIS voor het vervangen van de veldverlichting. Wij wijken af, 
omdat de IJsclub een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp en de 
accommodatie multifunctioneel wordt ingezet.

25 Scoutinggroep Aquarius Dirkshorn nieuwbouw clubhuis Afwijkingsbesluit
Het college besluit:
1. Een projectleider van de gemeente laten aansluiten in het bouwteam onder leiding van de 
scoutinggroep Aquarius Dirkshorn, om het over ontwerp en bij de realisatie van de nieuwbouw 
te adviseren en begeleiden.
2.  Een afwijkingsbesluit nemen van de Aanbestedingswet (AW2012) om deelnemers aan het 
bouwteam te selecteren zonder een meervoudige onderhandse aanbesteding.

Publiekssamenvatting:
Scoutinggroep Aquarius Dirkshorn wil een nieuw clubhuis bouwen en vraagt de gemeente om 
hulp. De gemeente verleent medewerking aan dit verzoek en wijkt af van de voorwaarden om 
meervoudig onderhands aan te besteden.

26 Scoutinggroep Aquarius Dirkshorn nieuwbouw clubhuis
1. Af te wijken van het Accommodatiebeleid 2021 - 2026 en medewerking verlenen aan 
nieuwbouw van het clubhuis van Scoutinggroep Aquarius Dirkshorn onder de voorwaarden dat:

- De scoutingroep financiert via overige fondsen €30.000 incl. BTW.

- De scoutinggroep bouwt in eigen beheer het nieuwe clubhuis.  

- Bij het opheffen van de scoutinggroep of het verlaten van het gebouw valt automatisch het 
eerste recht van gebruik, naar de gemeente.

2. De jaarlijkse lasten € 10.325 te boeken op kostenplaats 'Huisvesting Sociaal Cultureel' welke in 
de 1e tussenrapportage wordt verwerkt.

Raadsvoorstel maken en het raadsmemo daarop aanpassen. 

Publiekssamenvatting:
De gemeente Schagen wijkt af van het Accommodatiebeleid 2021 - 2026 en verleent 
medewerking aan de nieuwbouw van het clubhuis van Scoutinggroep Aquarius Dirskhorn.

VEILIGHEID PLUS

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

P&O PLUS

32 Stappenplan behandeling van klachten gemeente Schagen 2021
Het college besluit:
1. Het college besluit:
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In te stemmen met het concept Stappenplan behandeling van klachten gemeente Schagen 
2021 waarna het voor instemming zal worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

Publiekssamenvatting:
In het Stappenplan behandeling van klachten gemeente Schagen (in de praktijk ook wel het 
Klachtenprotocol genoemd) wordt onder andere geregeld wie de klachtenbehandelaar is van 
een klacht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Vanwege de reorganisatie van het 
strategisch management en de daarmee gepaard gaande wijziging van de 
organisatiestructuur dient dit Stappenplan op dit punt te worden aangepast. Het concept 
Stappenplan zal na instemming van het college ter instemming worden voorgelegd aan de 
Ondernemingsraad.

SLUITING

34 Rondvraag (openbaar)


