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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 18 JANUARI 2022
Tijdstip 09:00
Locatie n.t.b.

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

Afwezig:
de heer Peter Jager

BENW BESLUITENLIJST
1 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 11-01-2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 11-01-2022 vast te stellen

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Conceptaanvraag Zandweg 2 Waarland

Het college besluit:
1. In principe geen medewerking verlenen aan conceptaanvraag C-21-0143 voor het creëren 
van een extra woning aan de Zandweg 2 Waarland. 

Conform advies met wijziging. De publiekssamenvatting en argumenten worden redactioneel 
aangepast. Wethouder Beemsterboer en gemeentesecretaris Meijer hebben hiervoor het 
mandaat.

Publiekssamenvatting:
Vanuit de initiatiefnemer is er een conceptaanvraag ingediend voor het creëren van een extra 
woning doormiddel van splitsing van het perceel aan de Zandweg 2 te Waarland. Het 
bestemmingsplan "Landelijk Gebied Harenkarspel" staat een extra woning op het perceel niet 
toe. De huidige woning is vergund onder voorwaarden dat  bestaande bebouwing op het 
perceel zou worden gesloopt. Stedenbouwkundig is het niet wenselijk om deze bebouwing nu in 
te ruilen voor een nieuwe woning. 
Om deze reden heeft het college besloten om geen medewerking te verlenen aan de bouw 
van een extra woning aan de Zandweg 2 te Waarland. 

4 Conceptaanvraag hoek Weelweg/Veluweweg Waarland
Het college besluit:
1. In principe geen medewerking verlenen aan conceptaanvraag C-21-0144 voor het wijzigen 
van de bestemming van "agrarisch" naar "wonen" om daarmee maximaal 4 woningen te 
realiseren op de hoek van Weelweg/Veluweweg in Waarland. 
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Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Vanuit de initiatiefnemer is er een conceptaanvraag ingediend met het verzoek tot het herzien 
van de bestemming "agrarisch" naar "wonen" voor de locatie op de hoek van 
Weelweg/Veluweweg te Waarland. Doormiddel van het herzien van de bestemming wilt de 
initiatiefnemer maximaal 4 woningen realiseren.
Op grond van het bestemmingsplan "Waarland" is het niet toegestaan om woningen te bouwen 
op een agrarische bestemming. Daarnaast is er volgens de stedenbouwkundige onvoldoende 
samenhang tussen het naast gelegen plan voor de Tiny Houses en dit plan, vanwege de 
tijdelijkheid van de Tiny Houses.  Als zelfstandig verzoek wordt met het voornemen een 
bebouwingslint direct aansluitend op het achtererf gevormd, gezien de ontsluiting niet via eigen 
perceel beoogd is en achter bestaande bebouwing is gesitueerd wijkt het af van de 
beleidsuitgangspunten. Verder beschikt het plan over te weinig goedkope koop of sociale huur 
woningen. 
Om deze redenen heeft het college besloten om geen medewerking te verlenen aan het 
bouwen van maximaal 4 woningen op de hoek van de Weelweg/Veluweweg in Waarland. 

5 Transformeren Grote Sloot 336 te Schagerbrug naar 5 appartementen
Het college besluit:

Het college besluit:
1. In principe instemmen met transformatie  van het voormalige gemeentehuis op perceel Grote 
Sloot 336 te Schagerbrug naar 5 koopappartementen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het gemeentebestuur is in principe bereid om planologische medewerking te verlenen aan het 
transformeren van het voormalige gemeentehuis op perceel Grote Sloot 336 te Schagerbrug 
(rijksmonument) tot 5 koopappartementen.

6 conceptaanvraag realisatie van 8 woningen aan de Oudedijk in Schagen
Aanhouden. 

7 Huisvesting arbeidsmigranten Lagedijkerweg 16-20 in Schagen
Het college besluit:
1. Geen medewerking te verlenen aan de huisvesting van 60 arbeidsmigranten op de locatie 
Lagedijkerweg 16-20 in Schagen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen medewerking te verlenen 
aan de huisvesting van 60 arbeidsmigranten op de locatie aan de Lagedijkerweg 16-20 in 
Schagen. Huisvesting van arbeidsmigranten gelegen in het midden van het bedrijventerrein 
Lagedijk en aan alle kanten ‘ingeklemd’ tussen zware milieu categorie bedrijvigheid, is in strijd 
met een goede ruimtelijke ordening. Door de ligging van het perceel centraal op het 
bedrijventerrein en de nabijgelegen asfaltfabriek kan  een goed woon- en leef kwaliteit van de 
arbeidsmigranten niet worden gegarandeerd 

FINANCIËN
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ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
13 Kaders en Selectie- en Toewijzingscriteria CPO gemeente Schagen

Het college besluit:
1. In te stemmen met de documenten 'Kaders CPO gemeente Schagen' en 'Selectie en 
toewijzing CPO gemeente Schagen' en vooruitlopend op het inspraakproces en de 
behandeling in de gemeenteraad de kaders en selectie- en toewijzingscriteria al bij nieuwe 
CPO projecten toe te passen. Bij CPO groepen die nu al in projecten zijn ingestroomd wordt 
zoveel als mogelijk van de kaders en beleidsregels gebruik gemaakt.
2. Voor inspraak ter inzage te leggen de documenten 'Kaders CPO gemeente Schagen' en 
'Selectie en toewijzing CPO gemeente Schagen' in de periode 1 februari 2022 tot en met 14 
maart 2022.
3. De raad te informeren over de ter inzagelegging middels bijgevoegde raadsinformatiememo.

Conform met wijzigingen. Voor de redactionele aanpassing hebben wethouder Beemsterboer 
en gemeentesecretaris Meijer het mandaat.

Publiekssamenvatting:
De gemeente heeft in de afgelopen periode kaders en beleidsregels voor CPO opgesteld, in 
opdracht van de gemeenteraad. Deze worden in de periode van 1 februari 2022 tot en met 14 
maart 2022 voor inspraak ter inzage gelegd. Iedereen kan hierop reageren. Vervolgens wordt 
de inbreng betrokken bij het definitief opstellen van de kaders en beleidsregels, die vervolgens 
ter vaststelling aangeboden worden aan de raad.

14 Verkoop grond De Camper achter 1 te Warmenhuizen
Het college besluit:
1. In te stemmen met de verkoop van 251 m² grond achter De Camper 1 te Warmenhuizen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Gemeente Schagen heeft besloten over te gaan tot verkoop van circa 251 m² grond achter De 
Camper 1 te Warmenhuizen aan de eigenaar van een aangrenzend perceel. De grond zal in 
gebruik worden genomen conform de bestemming bedrijventerreinen. 

RUIMTELIJKE PROJECTEN
15 Vaststellen raadsinformatiememo Kanaalstraat e.o.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Door het vaststellen en verstrekken van de bijgevoegde raadsinformatiememo hebben onze 
raadsleden de juiste informatie over de status van het project en kunnen zij eventuele vragen 
die leven bij de inwoners op een goede manier beantwoorden.

16 vaststellen raadsinformatiememo hoofdassen Tuitjenhorn

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Door het vaststellen en verstrekken van de bijgevoegde raadsinformatiememo hebben onze 
raadsleden de juiste informatie over de status van het project en kunnen zij eventuele vragen 



4/4

die leven bij bewoners op een goede manier beantwoorden. 

SOCIALE ONTWIKKELING

VEILIGHEID PLUS
18 Kadernota 2023 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De gemeenteraad voor te stellen: 
de zienswijze op de Kadernota van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) vast te 
stellen, zoals verwoord in bijgevoegde brief aan het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord. 
2. De gemeenteraad voor te stellen:
de zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks bestuur van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bekend te maken. 

Het college besluit:
3. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen besluit:
de gemeenteraad, via de Regionale Raadscommissie Noordkop, voor te stellen de volgende 
zienswijze in te dienen ten aanzien van de Kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft een kadernota voor 2023 aangeboden aan 
de gemeenteraad. De Kadernota bevat de belangrijkste onderwerpen en de financiering voor 
de komende jaren. De raad heeft hierop, in samenwerking met de andere gemeenten in de 
Kop van Noord-Holland een gezamenlijke zienswijze opgesteld. In de zienswijze wordt op een 
aantal punten gevraagd om verduidelijking, zoals de financiële gevolgen voor de gemeente als 
gevolg van de bodemtaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk wordt.  

SLUITING


