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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 8 MAART 2022
Tijdstip 09:00
Locatie n.t.b.

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

Afwezig:
mevrouw Marjan van Kampen; de heer Peter Jager

BENW BESLUITENLIJST
1 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 01-03-2022

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 01-03-2022 vast te stellen

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Conceptaanvraag Kalverdijkerlaantje, kadastraal bekend als perceel 2656 in Tuitjenhorn

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. In principe geen medewerking verlenen aan conceptaanvraag C-22-0011 voor het 
wijzigingen van 1000m2 van de bestemming "agrarisch-cultuurgrond" naar "wonen" aan de 
Kalverdijkerlaantje perceel 2556 Tuitjenhorn. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De initiatiefnemer heeft een aanvraag ingediend voor het gedeeltelijk wijzigen van de 
bestemming agrarisch-cultuur naar wonen aan de Kalverdijkerlaantje perceel 2656 Tuitjenhorn 
(naast Kalverdijkerlaantje 21 Tuitjenhorn). Doormiddel van de gedeeltelijke wijziging wilt de 
initiatief nemer 1000m2 grond in gebruik nemen als woonbestemming voor de bouw van 1 
woning. 
Vanuit het bestemmingsplan Tuitjenhorn is het niet toegestaan om een woning te bouwen op 
een locatie met de bestemming agrarisch-cultuur. Daarnaast is het vanuit de 
Omgevingsverordening NH2020 niet toegestaan om in landelijk gebied buiten een lint of kern te 
bouwen. 
Om deze reden heeft het college besloten om geen medewerking te verlenen aan de wijziging 
van de bestemming agrarisch-cultuur naar wonen voor Kalverdijkerlaantje perceel 2656 
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Tuitjenhorn (naast Kalverdijkerlaantje 21 Tuitjenhorn). 

4 Conceptaanvraag Keinsmerweg in 't Zand tussen Grote Sloot en Korte Ruigeweg
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. In principe geen medewerking verlenen aan de realisatie van een mestopslag van 1500M2 
op agrarische grond aan de Keinsmerweg in 't Zand tussen Grote Sloot en Korte Ruigeweg. 

Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een mestopslag 
van 1500M2 op agrarische grond aan de Keinsmerweg in 't Zand tussen Grote Sloot en Korte 
Ruigeweg, mits dit in goed over met omwonenden door de initiatiefnemer is besproken en de 
mestopslag op een goede manier  (struiken en bomen) landschappelijk wordt ingepast.  

Publiekssamenvatting:
De initiatiefnemer heeft een conceptaanvraag ingediend met de vraag om een mestopslag 
van 1500M3 aan te leggen op een agrarische bestemming aan de Keinsmerweg in 't Zand 
tussen Grote Sloot en Korte Ruigeweg. 
Vanuit het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe is er een afwijkingsbevoegdheid opgenomen 
om mestzakken te kunnen plaatsen buiten het bouwvlak, mits voldaan wordt aan de eisen. Dit 
initiatief kan niet voldoen aan alle eisen. Daarnaast bevindt de locatie zich in het bijzonder 
provinciaal landschap Zijpepolder Noord - Zuid. Dit initiatief kan nadelige gevolgen hebben voor 
het weideleefvogelgebied. 
Om deze redenen heeft het college besloten om in principe geen medewerking te verlenen 
aan het plaatsen van een mestopslag van 1500M3 op de locatie Keinsmerweg in 't Zand tussen 
Grote Sloot en Korte Ruigeweg 

5 aanscherpen dienstverlening 
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. Het college besluit in te stemmen met:

1. De nieuwe werkwijze waarbij burgers en bedrijven (verrekenbare) leges, à 75 euro per 
consult, verschuldigd zijn voor het indienen van een consult verzoek ongeacht het 
resultaat;

2. Ingekomen vragen per email die geen betrekking hebben op lopende aanvragen niet 
meer in te laten boeken als consult en de aanvrager een kort bericht sturen hoe zij deze 
vragen kunnen indienen;

3. Ingeboekte openstaande consultverzoeken gefaseerd af te handelen rekening 
houdend met de beschikbare capaciteit;

4. De mogelijkheid om een bouwplan voor te leggen in het spreekuur voor de welstand in 
stand te laten in overleg met de casemanagers;

5. Het wijzigen van de procesgang voor conceptaanvragen doordat de overleg tafels zijn 
afgeschaft;

6. De nieuwe werkwijze via een persbericht en op onze website bekend  maken.    

Conform advies. Het college complimenteert de organisatie met dit heldere en goed 
beargumenteerde collegeadvies.

Publiekssamenvatting:
Om een optimale dienstverlening te kunnen en blijven garanderen stellen wij voor om voor het 
indienen van consulten € 75,00 leges in rekening te brengen en de website te verbeteren. Als uit 
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het ingediende consult een omgevingsvergunning volgt dan worden deze kosten verrekend 
met de legeskosten voor de omgevingsvergunning. 
Een toegankelijk website met essentiële informatie van Schagen en de rijksoverheid heeft de 
toekomst. Burgers en bedrijven kunnen hier op elk gewenst tijdstip de benodigde actuele 
informatie halen die zij nodig hebben. Dit zogenaamde zelfregelen wordt tegenwoordig breed 
ingezet en is uiterst effectief. 
De procesgang voor concept aanvragen wordt nader tegen het licht gehouden door interne 
proces wijzigingen en  de komst van de omgevingswet.

6 Conceptaanvraag Grote Sloot 95a, h1 Burgerbrug omzetten recreatiewoning naar 
burgerwoning met een bestemmingsplanherziening
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. In principe geen medewerking verlenen aan het wijzigen van de huidige 
recreatiebestemming naar een woonbestemming voor het perceel Grote Sloot 95a, h1 in 
Burgerbrug. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Er is een verzoek ingediend voor het wijzigen van de recreatieve bestemming van een 
recreatiewoning aan de Grote Sloot 95a in Burgerbrug naar een woonbestemming. Het college 
heeft in principe besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek. 

7 Ontwerp bestemmingsplan Dirkshorn - Burgerweg t.b.v. oprichten brandweerkazerne 
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:

Het college besluit:
1. Stemt in met het ontwerp bestemmingsplan 'Dirkshorn - Burgerweg' kenmerk 
NL.IMRO.0441.BPDirkshornKalverdijkON01;

2. Legt het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter visie voor het indienen van 
zienswijzen;

3. bepaalt dat indien geen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan worden ingediend, het 
ontwerp bestemmingsplan zonder tussenkomst van het college aan de raad ter vaststelling 
wordt voorgelegd overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De huidige brandweerkazerne  aan de Dorpsstraat 55 in Dirkshorn is te klein voor de nieuwe 
brandweerauto, daarnaast biedt deze locatie geen opleidingsruimte en geen oefenterrein dat 
geschikt is voor alle, noodzakelijke oefeningen. Een nieuwe locatie is gevonden in de oksel van 
de Burgerweg en Oosterdijk in Dirkshorn. Omdat de huidige bestemming de realisatie van een 
brandweerkazerne in de weg staat is een nieuw bestemmingplan gemaakt dat dit mogelijk 
maakt. Burgemeester en wethouders kunnen instemmen met het ontwerp bestemmingsplan 
'Dirkshorn - Burgerweg' en hebben besloten dit gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor 
het indienen van zienswijzen. 
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8 ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Lagedijk CHW (NIEUWE VERSIE VOORSTEL)
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein Lagedijk CHW” 
(NL.IMRO.0441.BPLagedijkCHW.ON-01), en te kiezen voor optie 2, met milieuzone 5, 
uitgezonderd De Lus (wordt zone 4) en het plan ter inzage te leggen.

Niet conform advies. Het college heeft sinds 2018 herhaaldelijk aangeven om bedrijven met 
milieu categorie 5 op het bedrijventerrein Lagedijk te weren of te verplaatsen. Kennelijk is deze 
herhaalde oproep door de leiding van de ambtelijke organisatie niet goed doorgegeven en is 
er niet op gestuurd richting betrokken ambtenaren.
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein Lagedijk 
CHW” (NL.IMRO.0441.BPLagedijkCHW.ON-01), en te kiezen voor optie 5b: doorgaan met 
ontwerp zonder milieuzone 5 en in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opnemen 
en het plan ter inzage te leggen.
Gemeentesecretaris Meijer zorgt ervoor dat het bestuurssecretariaat gesprekken van wethouder 
Beemsterboer met ambtelijke ondersteuning gesprekken gaat inplannen met de bedrijven met 
categorie 5. Wethouder Beemsterboer en Gemeentesecretaris Meijer hebben het mandaat om 
de procesbrief aan te passen om het besluit over optie 5b toe te lichten en gesprekken met de 
categorie 5 bedrijven aan te kondigen.

Publiekssamenvatting:
Voor het bedrijventerrein Lagedijk is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Hiertoe is een 
uitgebreid participatietraject gevolgd en het plan is lopende het traject omgevormd naar een 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte vooruitlopend op de Omgevingswet.
Met dit bestemmingsplan is het bedrijventerrein toekomst- en ontwikkelingsgericht.

FINANCIËN

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

OPENBARE RUIMTE
12 Verplaatsen bebouwde komgrens op de Schagerweg, Schagerbrug

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

1. De nieuwe grens van de bebouwde komgrens op de Schagerweg te Schagerbrug vast te 
stellen, conform de bij het besluit behorende tekening VB202207.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het vaststellen van de bebouwde komgrenzen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De 
gemeenteraad wordt zodoende voorgesteld om de nieuwe bebouwde komgrens op de 
Schagerweg te Schagerbrug vast te stellen, een en ander conform de bij het besluit behorende 
tekening.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
13 Aanwijzen monumenten

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen
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Het college besluit:
1. De volgende panden voorlopig aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument op 
basis van de Erfgoedverordening Schagen 2013:

1. Grote Sloot 6 Burgerbrug (stolpboerderij)
2. Schoolstraat 6 Callantsoog (arbeiderswoning)
3. Korfwaterweg 11 Petten (vakantiehuis)
4. Korfwaterweg 12 Petten (vakantiehuis)

De volgende panden voorlopig aan te wijzen als beeldbepalend pand op basis van de 
Erfgoedverordening Schagen 2013:

1. Molenpad 2 ’t Zand (woonhuis)
2. Kanaalkade 33 ’t Zand (woonhuis)
3. Zeeweg 12 Callantsoog (houten recreatiewoning)
4. Sint Maartensweg 40 Sint Maartensvlotbrug (stolpboerderij)
5. Sportlaan 3a Oudesluis (Doopsgezinde kerk)

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Voor het behoud van de historische panden besluit het college om 4 panden voorlopig aan te 
wijzen als gemeentelijk monument en 4 panden als beeldbepalend pand. De panden staan in 
Petten en Callantsoog, ‘t Zand, Burgerbrug, Oudesluis en Sint Maartensvlotbrug. De nominatie 
van deze panden is voortgekomen uit een inventarisatie. De inventarisatie is uitgevoerd door de 
erfgoedcommissie van de gemeente Schagen en de landelijke erfgoedvereniging Heemschut. 
De panden hebben een hoge cultuurhistorisch waarde, zijn opvallend in het straatbeeld, en/of 
zijn kenmerkend voor de bouwperiode. De eigenaren van de monumentale/beeldbepalende 
panden komen daarmee in aanmerking voor subsidie bij verbouwingen en restauratie.

15 Regionaal Woonakkoord Kop van Noord-Holland 2022 - 2026
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. Instemmen met het Regionaal Woonakkoord Kop van Noord-Holland 2022-2026.
2. Instemmen met de Uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland 2022 - 2026.
3. De gemeenteraad te informeren middels de bijgevoegde raadsinformatiememo en het 
Regionaal Woonakkoord Kop van Noord-Holland 2022-206 met bijlagen en de 
Uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2026 met bijlagen te delen met de raad.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Met de Provincie hebben wij overeenstemming bereikt over het Regionaal Woonakkoord Kop 
van Noord-Holland 2022 - 2026, waarin ambities, woonopgaven en afspraken van de regio op 
het gebied van wonen formeel worden vastgelegd.

SOCIALE ONTWIKKELING
16 AB GGD HN 9 maart 2022

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. Per agendapunt de aangegeven punten inbrengen.

Conform advies.
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Publiekssamenvatting:
Op 9 maart a.s. vergadert het AB van de GGD Hollands Noorden. Per agendapunt wordt 
aangegeven wat de inbreng van de wethouder sociaal domein vanuit Schagen is.

18 Verwervingsstrategie JeugdzorgPlus 2023
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. De verwervingsstrategie JeugdzorgPlus 2023 vast te stellen.
2. Bijlage 2, de omvang van de opdracht, vast te stellen en op deze bijlage geheimhouding te 
leggen op  grond van art. 55 lid 1 Gemeentewet in samenhang met art. 10 lid 2 sub b en g van 
de Wet openbaarheid van bestuur en vanwege de algemene beginselen van het 
aanbestedingsrecht tot 1 juni 2023.
3. Mandaat te verlenen aan de Regionale Netwerkorganisatie Alkmaar (RNO) tot de nadere 
uitwerking van de benodigde inkoopdocumenten en het starten van de inkoop JeugdzorgPlus 
2023.
4. Bijgevoegd raadsmemo ter informatie te delen met uw gemeenteraad op 3 maart 2022, 
nadat alle zeventien colleges een besluit hebben genomen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
In het najaar van 2021 hebben alle 18 gemeenteraden[1] in Noord-Holland-Noord ingestemd 
met de transformatievisie JeugdzorgPlus 2023. In deze visie is met elkaar vastgesteld dat een 
gecontroleerde afbouw nodig is omwille van de jeugdigen en dat er een gezamenlijke 
opdracht ligt voor gemeenten en andere betrokkenen om instroom in de JeugdzorgPlus te 
voorkomen. De afgelopen periode is de visie uitgewerkt tot een verwervingsstrategie waarin 
concreet producten en inkoopdoelstellingen zijn beschreven en de omvang van de opdracht is 
toegelicht. Het college heeft ingestemd met deze verwervingsstrategie die de basis vormt voor 
het verdere inkooptraject. Het doel is om vanaf 1 januari 2023 een nieuw contract te hebben 
afgesloten met een gecertificeerde JeugdzorgPlus aanbieder. 
[1] In 2021 hebben de gemeenteraden van voormalige gemeenten Heerhugowaard en 
Langedijk de transformatievisie vastgesteld. Op 1 januari 2022 zijn zij opgegaan in de nieuwe 
gemeente Dijk en Waard. In het verdere stuk wordt daarom gesproken over 17 Noord-Holland-
Noord gemeenten.

VEILIGHEID PLUS

SLUITING


