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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 20 JULI 2021
Tijdstip 09:08
Locatie ntb

Aanwezig:
mevrouw Marjan van Kampen
de heer Jelle Beemsterboer
de heer Sigge van der Veek
mevrouw Joke Kruit
de heer Alexander Meijer

Afwezig:
de heer Hans Heddes; de heer Peter Jager

BENW BESLUITENLIJST

1 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 13 juli 2021

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 13 juli 2021 vast te stellen

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES

3 Vaststellen bestemmingsplan Grote Sloot 238 te Sint Maartensbrug / Lagedijkerweg nabij no. 36 
te Schagen

1. 1. Instemmen met de beantwoording van ingediende zienswijzen zoals aangegeven in 
bijgevoegde Nota van Zienswijzen;
2. 2. De gemeenteraad voor te stellen om:

a. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “Grote Sloot 238 Sint 
Maartensbrug en Lagedijkerweg nabij 36 Schagen” ontvankelijk te verklaren;

b.  In te stemmen met de onder 1 bedoelde beoordeling van de naar voren gebrachte 
zienswijzen over het onder a genoemde ontwerpbestemmingsplan, zoals uiteengezet in de Nota 
van zienswijzen welke deel uitmaakt van dit besluit;

c. Het onder a genoemde bestemmingsplan, bestaande uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPRuimtevoorRuimte-VA01, met de 
bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan;

d. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat 
het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

e. Het beeldkwaliteitsplan d.d. 02-12-2020, zoals opgenomen als bijlage bij het 
bestemmingsplan, vast te stellen en als welstandelijk toetsingskader te gebruiken voor de 
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nieuwbouw op de locatie Lagedijkerweg.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college van B. en W. stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan “Grote Sloot 238 
Sint Maartensbrug en Lagedijkerweg nabij 36 Schagen” voor genoemde percelen vast te 
stellen. Het plan beoogt het saneren van het agrarische bedrijf op eerstgenoemde locatie en 
het realiseren van 4 vrijstaande woningen aan de Lagedijkerweg.

Voor de woningbouwlocatie is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

4 Verklaring van geen bedenking huisvesting arbeidsmigranten 'De Lus'

1. De raad besluit:

Verklaring van geen bedenking af te geven voor het afwijken van de beheersverordening 
'Bedrijventerrein Lagedijk' ten behoeve van het bouwen van een logiesaccommodatie voor 330 
arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Lus in Schagen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Er ligt een initiatief voor het bouwen van een tijdelijke ((20 jaar) logiesaccommodatie voor 
arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Lus in Schagen. Om gebruik te kunnen maken van een 
reguliere (korte) afwijkingsprocedure zal het project in het kader van de Crisis en herstelwet bij 
het Ministerie van BZK worden aangemeld als experiment. Een van de voorwaarden om hier 
gebruik van te kunnen maken is dat de raad hiervoor een verklaring van geen bedenking 
afgeeft. Nu de raad de benodigde verklaring heeft afgegeven kan de initiatiefnemer een 
omgevingsvergunning aanvragen.

5 Vaststellen bestemmingsplan "Molenweg 7 Warmenhuizen"

1. Het bestemmingsplan, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in 
het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPLGHMolenweg7-VA01, met de bijbehorende bestanden 
ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
2. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat 
het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
3. Het beeldkwaliteitsplan, zoals opgenomen als bijlage bij het bestemmingsplan, vast te stellen 
en als welstandelijk toetsingskader te gebruiken voor de nieuwbouw.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college van B. en W. stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan “Molenweg 7, 
Warmenhuizen” vast te stellen. Het plan beoogt het saneren van het agrarische bedrijf op 
eerstgenoemde locatie en het realiseren van 3 vrijstaande woningen ter plaatse.
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Voor de woningbouwlocatie is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

6 Wijzigen van agrarische bestemming naar wonen van het perceel Abbestedeweg 8 in 
Callantsoog
Het college besluit:

Het college besluit:
1. Het college van burgemeester en wethouders besluit om in principe mee te werken aan de 
wijziging van de bestemming 'agrarisch' in de bestemming 'wonen' en het gebruik voor 
permanente bewoning van het naast de stolp gelegen gebouw op het perceel Abbestedeweg 
8 in Callantsoog.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in principe mee te werken aan 
de wijziging van de bestemming 'agrarisch' in de bestemming 'wonen' en het gebruik voor 
permanente bewoning van het naast de stolp gelegen gebouw op het perceel Abbestedeweg 
8 in Callantsoog.

7 Conceptaanvraag functiewijziging perceel Bosweg 42 in 't Zand
Het college besluit:
1. In principe instemmen met het wijzigen van de bestemming van perceel Bosweg 42 in ’t Zand 
van “Agrarisch” naar “Wonen”.

Publiekssamenvatting:
Het gemeentebestuur is in principe bereid om planologische medewerking te verlenen aan het 
wijzigen van de bestemming van perceel Bosweg 42 in ’t Zand van “Agrarisch” naar “Wonen” 
met toepassing van artikel 3.8 van het bestemmingsplan “Buitengebied Zijpe”.

8 anterieure overeenkomst en exploitatieplan deelauto's plan 19 starterswoningen Parallelweg 
Schagen
Het college besluit:
1. Instemmen met het exploitatieplan deelauto's.
2. Het borgen van de deelauto's verwerken in het bestemmingsplan en in de anterieure 
overeenkomst.
3. De portefeuillehouder namens het college te machtigen om in te stemmen met de aan te 
passen anterieure overeenkomst en deze met initiatiefnemer te sluiten.

Publiekssamenvatting:
Voor het plan 19 startersappartementen aan de Parallelweg in Schagen is conform afspraak 
een plan gemaakt voor het exploiteren van 2 deelauto's om te kunnen voldoen aan de 
parkeervraag. Het college stemt hiermee in. Met initiatiefnemer wordt een anterieure 
overeenkomst gesloten.

9 Het realiseren van zes camperplaatsen aan de Duinweg 10 te Callantsoog
Het college besluit:
1. In principe medewerking verlenen aan het voornemen om camperplaatsen aan te leggen 
op het perceel aan de Duinweg 10 te Callantsoog als nevenfunctie van het bestaande 
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agrarische bedrijf. Met in acht neming de onderliggende afstand m.b.t. brandveiligheid.

Publiekssamenvatting:
De aanleg van camperplaatsen op het perceel aan de Duinweg 10 te Callantsoog als 
nevenfunctie van het bestaande agrarische bedrijf.

FINANCIËN

10 2e wijziging leges 2021
Het college besluit:
1. Akkoord gaan met bijgevoegd voorstel tot de 2e wijziging van de tarieventabel behorende 
bij de Verordening leges 2021.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het tarief voor de Nederlandse Identiteitskaart wordt met ingang van 2 augustus 2021 met € 3,55 
verhoogd. 

Voor personen tot 18 jaar wordt het tarief € 36,45

Voor personen vanaf 18 jaar wordt het tarief € 67,55

Deze verhoging is het gevolg van een aanpassing van de identiteitskaart. De identiteitskaarten 
die vanaf 2 augustus worden verstrekt bevatten vingerafdrukken. 

INFORMATIE & ADVIES

11 Notulen staf dienstverlening 29 juni 2021
Het college besluit:
1. Voor kennisgeving aan te nemen 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Notulen staf dienstverlening 29 juni 2021. 

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

13 Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De volgende geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen vast te stellen overeenkomstig 
onderdeel B van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021:

- Groote Keeten Boskerpark

- Callantsoog Denneweg
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- Schagen Lagedijk

- Schagen Makado

- Schagen Regioplein

- Sint Maartensbrug kavels Brede School

- Warmenhuizen centrum fase 2

2. De volgende grondexploitaties in 2021 af te sluiten:

- Schagen Regioplein

- Warmenhuizen centrum fase 2. 

Het college besluit:
3. In te stemmen met de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021 inclusief geactualiseerde 
grondexploitatiebegrotingen.

Publiekssamenvatting:
Via de Meerjarenprognose Grondexploitaties actualiseren wij jaarlijks onze grondexploitaties en 
geven wij inzicht in de ontwikkeling van de projecten, de reserve grondexploitatie en het 
risicoprofiel.

RUIMTELIJKE PROJECTEN

16 Anterieure overeenkomst woningbouw Bladstraat, Tuitjenhorn
Het college besluit:
1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst aangaande de ontwikkeling van de locatie 
Bladstraat te Tuitjenhorn (8 woningen)
2. Wethouder J. Beemsterboer te machtigen om deze overeenkomst namens burgemeester 
M.J.P. van Kampen-Nouwen te ondertekenen
3. De WAS-mast op de bouwgrond t.b.v. de woningbouw 64 meter naar het noorden te 
verplaatsen en de kosten van de verplaatsing op zich te nemen

Conform advies met wijziging. Beslispunt 1 wordt als volgt aangepast: ", waarbij in het 
kostenverhaal van de ambtelijke kosten in de anterieure overeenkomst geen dubbeltellingen 
met de legeskosten zijn geconstateerd." 

Publiekssamenvatting:
Aan de Bladstraat op de hoek van de Bogtmanweg in Tuitjenhorn is gemeentegrond 
beschikbaar gesteld voor woningbouw. Hiertoe is een bestemmingsplanprocedure doorlopen 
en in januari 2019 heeft het college besloten om de locatie via een meervoudig onderhandse 
aanbesteding in de markt te zetten. Na een vertraging in de bestemmingsplanprocedure door 
beroep, is het project begin 2021 aanbesteed aan Rotteveel M4. Voor het verkopen van de 
grond wordt een anterieure overeenkomst afgesloten die nu ter instemming aan het college 
wordt voorgelegd. Het college heeft besloten om in te stemmen met de anterieure 
overeenkomst aangaande de ontwikkeling van de locatie Bladstraat te Tuitjenhorn voor 8 
koopwoningen en wethouder J. Beemsterboer te machtigen om deze overeenkomst namens 
burgemeester M.J.P. van Kampen-Nouwen te ondertekenen. Tevens heeft het college besloten 
de WAS-mast op de bouwgrond t.b.v. de woningbouw 64 meter naar het noorden te 
verplaatsen en de kosten voor de verplaatsing op zich te nemen.
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17 Tijdelijke verplaatsing verkoopwagens bij winkelcentrum Makado
Het college besluit:
1. De verkoopwagens (standplaatshouders) bij het winkelcentrum Makado tijdelijk te 
verplaatsen naar het noordwestelijke deel van het parkeerterrein.

Conform advies. Het college verwacht dat een aparte brief naar de standplaatshouders wordt 
gestuurd, waarin ook wordt aangegeven dat de standplaatsen aan het eind van de dag leeg 
en schoon opgeleverd moet worden. Het college verwacht ook dat binnen zes maanden een 
collegevoorstel wordt voorbereid over de definitieve standplaatsen nabij het winkelcentrum 
Makado. 

Publiekssamenvatting:
Het Makado winkelcentrum wordt momenteel uitgebreid en het is de verwachting dat de eerste 
fase na de zomervakantie wordt afgerond. Voor de uitvoering van de tweede fase moeten de 
aanwezige verkoopwagens (met een standplaatsvergunning) tijdelijk worden verplaatst. De 
verkoopwagens die verplaatst moeten worden zijn de vis-, loempia, bloemen-, fruit en de 
oliebollenkraam. 

Het college heeft besloten om deze verkoopwagens naar het noordwesten van het 
parkeerterrein te verplaatsen evenwijdig aan de Nieuwstraat. Op deze manier kan ongehinderd 
met de tweede fase van de uitbreiding van het winkelcentrum worden gestart.

De achterkant van de wagens zijn gericht naar het parkeerterrein en de voorkant grenst aan de 
stoep. Op deze manier zorgen we ervoor dat de verkoopwagens en hun klanten veilig kunnen 
staan. Ook wordt hiermee de overlast voor het verkeer en het overige winkelend publiek 
beperkt. Omdat de wagens op de parkeerplaatsen komen te staan, is het op dat moment niet 
mogelijk daar te parkeren. 

Het is de verwachting dat de verkoopwagens maximaal 12 maanden op deze tijdelijke locatie 
komen te staan.

18 Collegevoorstel KOROK Zeeman Vastgoed inzake Remmerdel, Warmenhuizen
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

Het college besluit:
1. Instemmen met de koop- en realisatieovereenkomst met Zeeman Vastgoed.

Conform advies met wijziging. In de publiekssamenvatting wordt ook aangegeven dat er 3 
goedkope woningen worden toegevoegd aan dit plan.

Publiekssamenvatting:
De uitbreiding van de wijk Remmerdel in Warmenhuizen wordt door Zeeman Vastgoed uit Hoorn 
ontwikkeld en gerealiseerd. Het plan bestaat in totaal uit 153 woningen. 135 woningen door 
Zeeman te realiseren en 18 vrije kavels door de gemeente uit te geven.

Binnen het aantal door Zeeman te realiseren woningen zijn 62 sociale huur- en koopwoningen, 3 
meer dan in de oorspronkelijke plannen. Deze 62 woningen zijn weer onder te verdelen in 34 
sociale huurwoningen en 28 goedkope koopwoningen.

Er is een vigerend Bestemmingsplan voor de locatie. Het bouwprogramma is gereed en heeft 
ambtelijke instemming. Met Zeeman Vastgoed wordt in een koop- en realisatieovereenkomst 
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onder meer het bouwprogramma, de grondquote en de planning voor de indiening van de 
bouwaanvragen vastgelegd. 

Het College wordt gevraagd in te stemmen met de koop- en realisatieovereenkomst, zodat met 
de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie een aanvang kan worden gemaakt.

SOCIALE ONTWIKKELING

20 Onderwijshuisvesting en Duurzaamheid

Het college besluit:
1. Akkoord met de RIM over Onderwijshuisvesting en Duurzaamheid

Conform advies met wijziging. In de RIM worden ook de scholen met naam en toenaam 
genoemd.

Publiekssamenvatting:
Raadsinformatie Memo over onderwijshuisvesting en duurzaamheid in gemeente Schagen. 

21 Verlenging contracten jeugdbescherming en jeugdreclassering
Het college besluit:
1. De volgende overeenkomsten vanaf 1 januari 2022 ongewijzigd met twee jaar te continueren 
door gebruik te maken van de eerste verlengingsoptie in deze overeenkomsten :

1. De overeenkomst met De Jeugd- en Gezinsbeschermers;
2. De overeenkomst met William Schrikker Stichting JBJR;
3. De overeenkomst met Leger des Heils JBJR.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Met dit collegevoorstel worden de contracten met de jeugdbescherming en de 
jeugdreclassering verlengd voor een periode van 2 jaar.

22 Bestuurlijke fusie Regius en Trinitas college

1. Akkoord met het per 1 januari 2022 bestuurlijk fuseren van de openbare stichting Regius 
College te Schagen met de stichting Katholiek VO te Heerhugowaard (Trinitas College) in een 
nieuwe samenwerkingsstichting.
2. Akkoord met de voorgestelde statuten voor de nieuwe samenwerkingsstichting

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het Regius College vraagt een besluit op de voorgenomen en door het ministerie van OCW 
goedgekeurde, bestuurlijke Fusie met het Trinitas college te Heerhugowaard. 
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24 Coronasteunmaatregelen 2021
Het college besluit:

Het college besluit:
1. De raad stelt coronasteun beschikbaar in 2021 voor organisaties die door de 
coronamaatregelen worden geconfronteerd met financiële risico's op basis van de in het 
raadsvoorstel aangegeven criteria.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De raad stelt coronasteun beschikbaar in 2021 voor organisaties die door de 
coronamaatregelen worden geconfronteerd met financiële risico's.

VEILIGHEID PLUS

25 Nieuwe huisvesting Reddingsbrigade Petten en KNRM reddingsstation Petten

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Stemt in met de bouw van de nieuwe huisvesting voor de Reddingsbrigade Petten en het 
KNRM reddingsstation Petten.
2. Stelt een bouwkrediet van € 1.538.925 beschikbaar en schrijft dit af over een periode van 40 
jaar.
3. Verwerkt de financiële effecten vanaf 2023 in de begroting 2022-2025. 

Het college besluit:
4. De tekenbevoegdheid voor de totstandkoming van de pachtovereenkomst tussen de 
gemeente en Staatsbosbeheer, de bruikleenovereenkomsten tussen de gemeente en de 
Reddingsbrigade Petten en tussen de gemeente en de KNRM IJmuiden ten behoeve van het 
KNRM reddingsstation Petten, de aanwijzing voor het pachtgebied in het kadaster alsmede de 
realisatie van de bouw te mandateren aan de projectleider.
5. De huidige winterstalling van de Reddingsbrigade aan de Noordzeestraat nummer 
84/g10, 1755PG Petten te verkopen na ingebruikname van de nieuwe huisvesting.
6. Dit voorstel naar de griffie door te zetten voor besluitvorming door de gemeenteraad. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De Reddingsbrigade Petten en het KNRM reddingsstation Petten krijgen nieuwe gezamenlijke 
huisvesting aan de Strandweg 2 te Petten, op de huidige locatie van de KNRM botenloods.

Het nieuwe gebouw bevordert de samenwerking tussen deze twee zeegaande organisaties. De 
organisaties behouden hun eigen identiteit. De bouw start nog dit jaar en het nieuwe gebouw 
moet voor het zomerseizoen 2022 worden opgeleverd.

SLUITING


