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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 8 FEBRUARI 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. 01-02-2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 01-02-2022 vast te stellen

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 aanvraag omgevingsvergunning huisvesting agrarische arbeidsmigranten Korte Bosweg 48 in 't 

Zand
Het college besluit:
1. Het college besluit op basis van de uitkomst van het gevolgde participatietraject dat het 
belang van de omgeving zwaarder weegt dan het belang van de aanvrager met betrekking 
tot de aangevraagde opstelplek van de huisvestingsunits op het bedrijfsperceel.
2. Het college besluit dat een goede ruimtelijke ordening in het kader van de planologische 
afwijkingsprocedure niet is aangetoond en dat de gevraagde omgevingsvergunning daarom 
dient te worden geweigerd.

Conform advies met wijziging. De motivering van de weigering dat de huidige tijdelijke plek voor 
het college niet de enige is, moet sterker. 

Beslispunt 1 wordt als volgt aangevuld. "Het college ziet mogelijkheden dat initiatiefnemer in 
overleg met de buren tot een geschikte locatie kan komen. Daarnaast lijkt het burenconflict 
over het lossen van vrachtauto's en uitrijden van bollenporrie het college overbrugbaar."
Beslispunt 3 wordt toegevoegd. De datum van de dwangsom op 1 maart 2022 te bepalen om 
iets meer tijd te bieden voor het oplossen van het burenconflict. 

Publiekssamenvatting:
De initiatiefnemer heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren 
van tijdelijke huisvesting (termijn van 15 jaar) voor de agrarische arbeidsmigranten van het 
agrarisch bedrijf dat gevestigd is aan de Korte Bosweg 38 in 't Zand. Het plan is getoetst aan het 
wettelijk toetsingskader. Het plan voldoet niet aan de bepalingen van het bestemmingsplan. Er 
kan niet worden afgeweken van het bestemmingsplan, omdat de uitkomst van het gevolgde 
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participatietraject met de omgeving ervoor zorgt dat de ruimtelijke aanvaarbaarheid van het 
plan niet is aangetoond. De gevraagde omgevingsvergunning dient daarom te worden 
geweigerd.

4 Conceptaanvraag Kanaalkade 65A 't Zand
Het college besluit:
1. In principe geen medewerking verlenen aan conceptaanvraag C-21-0174 voor het wijzigen 
van het gebruik van het pand aan de Kanaalkade 65A 't zand van kantoor naar bedrijfswoning. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 31 december 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag ingediend voor het wijzigen van 
het gebruik van het pand aan de Kanaalkade 65A, 't Zand van kantoor naar bedrijfswoning.
Vanuit het bestemmingsplan Petten, 't Zand, Callantsoog, Groote Keeten is het toegestaan om 
maximaal 1 bedrijfswoning te hebben per bouwvlak en dat er per bouwperceel niet meer dan 
één bedrijfswoning worden mag gebouwd, dan wel het bestaande aantal indien dit meer is. 
Op dit moment zijn er al meerdere bedrijfswoningen aanwezig binnen het bouwvlak. Deze 
bedrijfswoningen waren al aanwezig en vallen onder het overgangsrecht. 
Het wonen bij bedrijven op een bedrijventerrein vinden wij geen wenselijke ontwikkeling. De nut 
en noodzaak ontbreekt. Bovendien gaat hier een ongewenste precedentwerking van uit. 
Om deze reden heeft het college besloten om geen medewerking te verlenen aan het wijzigen 
van het gebruik van het pand aan de Kanaalkade 65A 't Zand van kantoor naar bedrijfswoning. 

CONCERN CONTROL

FINANCIËN
6 Normenkader 2021

Het college besluit:
1. In te stemmen met het normenkader 2021

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het betreft een intern document voor de controle van de accountant op de jaarstukken van de 
gemeente.

7 Verslag stafoverleg financiën 31 januari 2022

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Ter kennisgeving verslag Financiën van 31 januari 2022

OPENBARE RUIMTE
8 Raadsinformatiememo subsidie Schagen groeit door

Het college besluit:
1. Besluit de raadsinformatiememo namens het college naar de raad te versturen.  Op deze 
manier wordt de raad in kennis gesteld van de subsidie van 1,2 miljoen euro voor 
landschapsversterking, bomen en struiken. 

Conform met wijziging. Onderwerp RIM graag aanpassen.
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Publiekssamenvatting:
Er is een raadsinformatiememo opgesteld om de raad op de hoogte te brengen van de 
verkregen subsidie voor landschapsversterking en het planten van 181000 bomen en struiken.

9 Raadsinformatiememo verkeersplan centrum Schagen
Het college besluit:
1. Akkoord gaan met de raadsinformatiememo over verkeersplan centrum Schagen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
In de raadsinformatiememo staat een korte toelichting, naar aanleiding van vragen over het 
verkeersplan centrum Schagen tijdens de oordeelsvormende vergadering van 27 januari.

PUBLIEKE DIENSTVERLENING
10 vaststellen stembureaus en aanwijzen stembureauleden en tellers

Het college besluit:
1. 1. in te stemmen met de aanwijzing van 28 stembureaus (waaronder een stemcontainer) voor 
de aankomende   Gemeenteraadsverkiezing op 14, 15 en  16 maart 2022;
2. in te stemmen om op woensdag 16 maart op het 
gemeentehuis                                                                                                                                               
                                          - om 9.00 uur de stemmen te tellen die zijn uitgebracht op de 
stembureaus die vervroegd geopend waren op 14 en 15 maart
     - na 21.00 uur de stemmen te tellen die zijn uitgebracht op een stembureau waar niet geteld 
kan worden.
3. in te stemmen om de teamleider te mandateren de bezetting van de  stembureaus 
zelfstandig aan te wijzen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Voor de Gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 worden er in Schagen 28 stembureaus 
aangewezen. De tijdelijke wet Covid -19 geeft richtlijnen om veilig te kunnen stemmen. Wegens 
de kwetsbaarheid van de bewoners kan dit keer niet gestemd worden in verzorgingshuizen. Er 
kan eerder gestemd worden door alle kiezers op maandag 14 en dinsdag 15 maart op vijf 
stembureaus. Dit is om meer spreiding van kiezers te verwezenlijken.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
11 Aanstellingstermijn leden erfgoedcommissie en commissie ruimtelijke kwaliteit

Het college besluit:
1. Verlengen aanstellingstermijnen van de leden Erfgoedcommissie en Adviescommissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit voor  omgevingsvergunningsaanvragen die ingediend worden tot 
inwerkingtreding van de omgevingswet 
Leden van de Erfgoedcommissie Schagen aanstellen overeenkomstig bijgevoegd 
roulatieschema tot inwerkingtreding van de omgevingswet 
Leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit aanstellen overeenkomstig bijgevoegd 
roulatieschema tot inwerkingtreding van de omgevingswet 
Positief te reageren op het verzoek vanuit Mooi Noord-Holland  tot verlening en/of vervanging 
van de voorgestelde leden in de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Schagen
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Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De gemeente heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een goede omgevingskwaliteit en is 
verantwoordelijk voor handhaving van cultureel erfgoed. Hiervoor heeft de gemeente een 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en een Erfgoedcommissie aangesteld. De 
aanstellingstermijn van leden in deze commissies was afgestemd op invoering van de 
omgevingswet. De verwachtte invoeringsdatum van de omgevingswet is verplaatst. Door dit 
besluit wordt de aanstelling van de erfgoedleden, het burgerlid en beroepsleden van de CRK 
verlengd. Deze verlenging is voor een termijn tot aan de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet.

12 Addendum aanvullende afspraken verlaging verhuurdersheffing
Het college besluit:
1. Instemmen met het ‘Addendum aanvullende afspraken verlaging verhuurdersheffing’ dat 
met Wooncompagnie en huurdersbelangenvereniging De Onderste Steen overeengekomen is, 
en hoort bij de ‘Meerjarige Prestatieafspraken 2022-2026 Schagen’.
2. Na ondertekening het ‘Addendum aanvullende afspraken verlaging verhuurdersheffing’ met 
de raad te delen middels een raadsinformatiememo. En gezamenlijk met Wooncompagnie een 
persbericht op te stellen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
In 2022 is de verhuurdersheffing verlaagd met 500 miljoen euro. Deze korting is in landelijke 
afspraken gekoppeld aan meer woningbouw en verduurzaming van de bestaande 
woningvoorraad. Voor woningcorporatie Wooncompagnie leidt dit tot meer investeringsruimte. 
In een addendum zijn afspraken gemaakt waar deze investeringsruimte voor wordt ingezet. Het 
gaat met name om het versnellen van woningbouw, meer sociale huurwoningen en de 
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

SOCIALE ONTWIKKELING
13 Bestuursopdracht Integrale business case Sportpark Groenoord

Het college besluit:
1. De bestuursopdracht ‘Integrale businesscase Groenoord’ wordt verstrekt
2. Er wordt ingestemd met het voorstel om de huidige sporthallen (Spartahal en Groeneweghal) 
te centreren op Groenoord in plaats van renovatie/nieuwbouw op de bestaande locaties.
3. De op te stellen business case bestaat uit de volgende onderdelen:
- Financiële gevolgen voor de gemeente bij het renoveren of nieuw bouwen van de bestaande 
sporthallen (Spartahal en Groeneweghal)
- Financiële gevolgen voor de gemeente bij de bouw van een dubbele sporthal
- Financiële gevolgen van de herontwikkeling van de locatie Spartahal.
- De aspecten van de quick scan die nog moeten worden uitgezocht.
- Het realiseren van voldoende waterberging op Sportpark Groenoord
4. Bij het opstellen van de business case wordt behalve variant B, ook variant D uitgewerkt.

Conform advies met wijziging.
Beslispunt 2 wordt als volgt geherformuleerd. "Het college kan het voorstel van SSG volgen 
om de huidige sporthallen (Spartahal en Groeneweghal) te centreren op Groenoord in plaats 
van renovatie/nieuwbouw op de bestaande locaties."
Beslispunt 3 wordt aangevuld met een extra aandachtstreepje en een overbodige passage 
wordt geschrapt. Hier wordt beslispunt 3 als volgt.
"De op te stellen business case bestaat uit de volgende onderdelen:
- Financiële gevolgen voor de gemeente bij het renoveren of nieuw bouwen van de bestaande 
sporthallen (Spartahal en Groeneweghal);
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- Financiële gevolgen voor de gemeente bij de bouw van een dubbele sporthal;
- Financiële gevolgen van de herontwikkeling van de locatie Spartahal;
- De aspecten van de quick scan, die nog moeten worden uitgezocht;
- Bij het opstellen van de business case wordt behalve variant B, ook variant D uitgewerkt."
Beslispunt 4 vervalt. 

Publiekssamenvatting:
Onderzoek heeft aangetoond dat er meerdere sportvoorzieningen op Groenoord gerealiseerd 
kunnen worden. Om inzicht te krijgen in de ruimtelijke en financiele consequenties, heeft het 
college besloten dat er een integrale business case moet worden opgesteld. 

14 Raadsinformatiememo Rookvrije gemeente Schagen
Het college besluit:
1. De raadsinformatiememo Rookvrije gemeente Schagen (zie bijlage) delen met de raad op 8 
februari 2022 (1 week vóór de raadsvergadering van 15 februari 2022)

Conform met wijziging. In de tekst expliciet verwijzen naar het coalitieakkoord. Laatste alinea 
van de raadsinformatiememo wordt geschrapt. Wethouder Van der Veek en 
gemeentesecretaris Meijer hebben hiervoor het mandaat.

Publiekssamenvatting:
Gemeente Schagen stimuleert en streeft naar een rookvrije omgeving voor haar inwoners. De 
raad wordt middels de raadsinformatiememo geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom 
een rookvrije gemeente Schagen. 

VEILIGHEID PLUS
17 Standplaatsvergunning snackkar Waarland

Het college besluit:
1. Het college besluit de standplaatsvergunning voor BGK Snacks op de locatie 
Kerkstraat/Veluweweg in Waarland te verlenen voor iedere vrijdag, zaterdag en zondag in het 
jaar 2022. Door het verlenen van de vergunning wijkt het college af van de Beleidsregels 
Standplaatsen Schagen 2017 op de volgende punten:

- de standplaats mag worden ingenomen voor drie aaneengesloten dagen;
- de locatie is niet aangewezen als voorkeurslocatie.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft besloten af te wijken van de beleidsregels standplaatsen Schagen voor de 
standplaats van BGK Snacks in Waarland.
Deze standplaats wijkt af van de voorkeurslocaties en het toegestane maximum aantal dagen 
zoals vastgesteld in het standplaatsenbeleid.
De voorkeurslocaties die zijn opgenomen in het standplaatsenbeleid zijn niet toereikend voor 
deze standplaats.
Met dit besluit wil het college deze ondernemer de mogelijkheid bieden om de standplaats die 
was ingenomen sinds 2020 voort te zetten.

SLUITING


