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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 10 MEI 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. 19 april 2022.

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 19 april 2022 vast te stellen

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Vaststelling bestemmingsplan 'Parallelweg Schagen'

1. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan 'Parallelweg Schagen' 
ontvankelijk te verklaren.
2. In te stemmen met de beoordeling en aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, 
zoals uiteengezet in de 'Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Parallelweg Schagen', welke 
nota deel uitmaakt van dit besluit.
3. Het bestemmingsplan 'Parallelweg Schagen' bestaande uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPPARALLELWEG-VA01 gewijzigd vast 
te stellen overeenkomstig de onder 2 genoemde Nota.
4. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vaststellen, omdat het 
kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Voor het realiseren van een appartementengebouw met 19 koopstartersappartementen aan 
de Parallelweg in Schagen (tussen De Loet en de Handelsstraat) is het 
ontwerpbestemmingsplan 'Parallelweg Schagen' ter inzage gelegd. Er zijn zienswijzen 
ontvangen. De zienswijzen zijn beantwoord in de 'Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
Parallelweg Schagen'. De raad wordt voorgesteld om deze Nota vast te stellen en naar 
aanleiding van de zienswijzen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De wijziging betreft 
het in de planregels opnemen van een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van 
afschermende beplanting en een geluidwerende wand.
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4 Overdracht contractspositie anterieure overeenkomst Nes 32 te Schagen
Het college besluit:

Het college besluit:
1. Instemmen met overdracht van de contractspositie ter uitvoering van de anterieure 
overeenkomst Nes 32 te Schagen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
In verband met wijziging van de eigendom van de gronden in het plangebied van het 
bestemmingsplan Nes 32 te Schagen heeft overdracht van de contractspositie 
plaatsgevonden.

5 Huisvesting arbeidsmigranten De Lus
Het college besluit:
1. Afzien van de voorwaarde tot het aanleggen van een voet/fietsverbinding tussen De Lus en 
het fietspad Lagerdijkerweg. 
2. De initiatiefnemer te verplichten een fietspad aan te leggen via de Langeloop.

Conform met wijziging. De tekst van het beslispunt wordt als volgt.
Het college besluit:
1. Af te zien van de voorwaarde tot het aanleggen van een voet/fietsverbinding tussen De Lus 
en het fietspad Lagerdijkerweg. 
2. De initiatiefnemer te verplichten een fietspad aan te leggen via de Lange Loper.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft eind 2020 in principe besloten medewerking te verlenen aan de tijdelijke 
huisvesting van arbeidsmigranten aan De Lus. Daarbij is o.a. als voorwaarde gesteld dat er een 
goede ontsluiting moest komen voor fietsers en wandelaars van De Lus naar het fietspad naast 
de Lagerdijkerweg. Tegen dit fietspad zijn veel bezwaren van bewoners van de Lagedijkerweg. 
Omdat een alternatieve ontsluiting over de bestaande ontsluiting voor fietsers mogelijk is en het 
college belang hecht aan een snelle realisatie van de huisvesting heeft het college besloten om 
af te zien van deze nieuwe ontsluiting.  

6 Vaststelling bestemmingsplan 'Verzamelplan Initiatieven en Omissies'

1. De ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan Initiatieven en 
Omissies' ontvankelijk te verklaren.
2. In te stemmen met de beoordeling en aanpassingen naar aanleiding van de zienswijze, 
alsook de ambtshalve wijzigingen, zoals uiteengezet in de 'Nota zienswijze en ambtshalve 
wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Initiatieven en Omissies', welke nota deel 
uitmaakt van dit besluit.
3. Het bestemmingsplan 'Verzamelplan Initiatieven en Omissies' bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPSCHVIO-VA01 gewijzigd 
vast te stellen overeenkomstig de onder 2 genoemde nota.
4. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vaststellen, omdat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan Initiatieven en Omissies" is ter inzage gelegd. Dit 
bestemmingsplan heeft betrekking op 11 percelen waar een initiatief voor herziening van het 
bestemmingsplan is aangevraagd. Tevens heeft het bestemmingsplan betrekking op 17 
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percelen waar een omissie in het huidige  bestemmingsplan wordt gecorrigeerd.
De  initiatieven zijn planologisch  aanvaardbaar. Er is één zienswijze ontvangen. De zienswijze is 
beantwoord in de 'Nota zienswijze en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 
Verzamelplan Initiatieven en Omissies'. De raad wordt voorgesteld om deze Nota vast te stellen 
en het bestemmingsplan (mede) naar aanleiding van de zienswijze gewijzigd vast te stellen.

7 Aanmelden project 'opvang vluchtelingen uit de Oekraïne' als pilot in het kader van het Besluit 
uitvoering Crisis- en Herstelwet
Het college besluit:
1. Het project 'opvang vluchtelingen uit de Oekraïne' middels bijgaande brief aanmelden bij het 
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties als pilot in het kader van het artikel 6 
Besluituitvoering Crisis - en Herstelwet. 

Conform advies. Het college merkt op dat in het collegeadvies per abuis mevrouw Ollongren in 
plaats van De Jonge. In de bijlage .. 

Publiekssamenvatting:
Het college heeft 5 april 2022 besloten medewerking te verlenen aan de huisvesting van 
vluchtelingen uit Oekraïne in tijdelijke woningen c.q. woonunits op de volgende locaties:

1. locatie Schagen Oost
2. locatie tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen
3. locatie voormalig HHNK terrein ten zuiden van Petten
4. locatie Parallelweg 45 ’t Zand

Om de planologische procedure te bespoedigen kan gebruik gemaakt worden van de Crisis - 
en Herstelwet. Voorwaarde is dat het project is aangemeld als experiment in het kader van 
artikel 6 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Het college heeft besloten het project 
aan te melden voor deelname aan de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet.  

8 beantwoording vragen fractie van D'66 inzake vaststelling bestemmingsplan Volleringweg 7a 
Waarland
Het college besluit:
1. Middels bijgaande brief fractie D66 (en de gehele gemeenteraad) antwoord te geven op de 
raadsvragen over de vaststelling van het bestemmingsplan Volleringweg 7a Waarland.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Fractie D66 heeft raadsvragen gesteld over de vaststelling van het bestemmingsplan 
Volleringweg 7a in Waarland. Middels bijgaande brief wordt antwoord gegeven op deze 
raadsvragen.

9 Vaststellen gecoördineerd bestemmingsplan 'Piet Ottstraat, Schagen en Melchiorstraat

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het bestemmingsplan 'Piet Ottstraat, Schagen en Melchiorstraat, Oudesluis', zoals vervat in de 
GML 'NL.IMRO.0441.BPFWSCHOUD-ON01' gewijzigd vast te stellen.
2. De zienswijzen ontvankelijk verklaren en de Nota van Zienswijzen vaststellen.
3. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat 
het kostenverhaal anderszins verzekerd is. 
4. In te stemmen met de vaststelling van de grondexploitatie 'Kleine flexibele woonvormen 
locatie Schagen' met een voordelig saldo van € 151.000 op eindwaarde per 31-12-2023 conform 
de bij dit besluit behorende bijlage 5.
5. In te stemmen met de vaststelling van de grondexploitatie 'Kleine flexibele woonvormen 
locatie Oudesluis' met een nadelig saldo van € 217.000 op eindwaarde per 31-12-2023 conform 
de bij dit besluit behorende bijlage 6.
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6. In te stemmen met het treffen van een verliesvoorziening van € 217.000 voor het afdekken van 
het voorzienbaar nadelig saldo van de grondexploitatie 'Kleine flexibele woonvormen locatie 
Oudesluis'
7. In te stemmen met een onttrekking vanuit de reserve grondexploitatie van € 217.000  aan de 
verliesvoorziening.

Het college besluit:
8. Het college voor te stellen het plan voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Conform advies. De nota van zienswijzen wordt toegevoegd.

Publiekssamenvatting:
De gemeenteraad heeft het college verzocht (motie november 2019) te onderzoeken waar 
kleine flexibele woonvormen kunnen worden ontwikkeld voor jongeren, spoedzoekers en 
reguliere sociale woningzoekenden. Er zijn na haalbaarheidsonderzoek 3 locaties geselecteerd 
in Schagen, Oudesluis en Sint Maartensbrug. Deze locaties vormen samen het project ‘Kleine 
flexibele woonvormen’. Met het project wordt de bouw van in totaal ca. 81 sociale woningen 
voorzien.
Onderliggend raadsvoorstel heeft betrekking op vaststellen van het bestemmingsplan 'Piet 
Ottstraat, Schagen en Melchiorstraat, Oudesluis' en vaststelling van de gemeentelijke 
grondexploitaties voor de 2 deelprojecten in Oudesluis en Schagen. Hiermee wordt de bouw 
van 56 sociale woningen mogelijk gemaakt. 
Het bestemmingsplan en grondexploitatie voor het complex in Sint Maartensbrug volgt later. 
Hiermee wordt voorkomen dat het tempo wordt bepaald door het traagste deelproject.

DIRECTIE
10 Instemmen met art. 43 vragen VVD over muurschildering Markt18

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 43 vragen en deze door te sturen naar 
de gemeenteraadsleden. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college stemt in met het beantwoorden van de artikel 43 vragen betreffende de 
muurschildering Markt18.

FINANCIËN
11 College-informatiememo over financiële effecten uitbreiding NRG-terrein

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde memo over de financiële effecten na uitbreiding van het 
NRG-terrein.

Conform advies.
Het college verwacht in een ander collegeadvies een voorstel voor een realistische verhoging 
van de legestarieventabel. In het beeld van het college zijn de bouwkosten 2 miljard ipv 250 
miljoen euro. Het college merkt op dat de areaaluitbreiding niet moet leiden tot een vereffening 
(of verlaging) van de opbrengst van de OZB niet-woningen. Gemeentesecretaris Meijer koppelt 
dit terug aan de teamleider Financiën.

Publiekssamenvatting:
Het betreft een memo aan het college over de financiële effecten (OZB en algemene uitkering) 
inzake de uitbreiding van het NRG-terrein.
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12 RIM Maartbrief 2022 Algemene uitkering Gemeentefonds
Het college besluit:
1. De financiële gevolgen van deze brief nog niet verwerken in de begrotingen 2022 en verder. 
Eerst de Meicirculaire 2022 afwachten.
2. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de maartbrief 2022 door 
middel van bijgevoegde raadsinfomatiememo.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de maartbrief 2022 
Gemeentefonds ontvangen.
De brief bevat informatie over het financiële effect, voor wat betref het accres en de 
opschalingskorting conform het regeerakkoord, de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 
1 januari 2023 en de eenmalige energietoeslag lage inkomens.

INFORMATIE & ADVIES
13 Aanbieding  jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 Regionaal Historisch Centrum 

Alkmaar

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Een positieve zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023 
van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en in te stemmen met:

• Het toevoegen van € 3.225 euro aan de algemene reserve zodat deze de maximale 
omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt.  

• Het terugbetalen van het positieve resultaat van € 99.141,- naar rato, aan de 
gemeenten.

Het college besluit:
2. In te stemmen met het Regionale Raadscommissie Noordkop advies, en het daaruit 
voortkomende raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld om onder indiening van een positieve 
zienswijze akkoord te gaan met de jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 van het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De gemeente Schagen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar (RHCA). Hiervan zijn de jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 
ingediend. De raad kan hierop een zienswijze indienen. 

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

PUBLIEKE DIENSTVERLENING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
18 Verkoop grond naast Piet Blokkerstraat 39 te Schagen

Het college besluit:
1. In te stemmen met de verkoop van circa 187 m² grond naast Piet Blokkerstraat 39 te Schagen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Gemeente Schagen heeft besloten over te gaan tot verkoop van circa 187 m² grond naast Piet 
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Blokkerstraat 39 te Schagen. De voorgenomen verkoop wordt gepubliceerd via het 
Gemeenteblad van Schagen. Na verkoop wordt de grond in gebruik genomen als tuin/erf. 

19 Onderzoek uitbreidingsplannen ondernemers 2022
Het college besluit:
1. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiememo en deze voorleggen aan de 
gemeenteraad en steunfractieleden. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
In februari en maart 2022 heeft gemeente Schagen onderzoek gedaan naar de wensen en 
(uitbreidings)behoeften van de ondernemers in Schagen. Uit dit onderzoek is door 21 
ondernemers aangegeven dat zij willen uitbreiden. Deze ondernemers hebben wij vervolgens 
gebeld met de vraag hoe de gemeente hen kan helpen met hun groeiplannen. 

20 Beantwoording artikel 43 vragen JessLokaal startersleningen en verhoging maximale koopsom 
startersleningen
Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de Artikel 43 vragen over startersleningen, gesteld 
door JessLokaal.
2. Conform artikel 2, lid 1 onder c van de 'Verordening Starterslening Gemeente Schagen 2018' 
de maximale koopprijs inclusief verbeterkosten voor startersleningen per 1 juni 2022 aan te 
passen naar €284.000,- kosten koper.

Conform met wijziging. Mandaat wethouder Beemsterboer en gemeentesecrtaris om twee 
aanpassingen te doen.

Publiekssamenvatting:
JessLokaal heeft artikel 43 vragen gesteld over startersleningen. Via dit voorstel worden deze 
vragen beantwoord en wordt ook voorgesteld om de maximale koopprijs voor startersleningen 
te verhogen.

22 Plan van Aanpak Woningbouw Petten
Het college besluit:
1. Instemmen met de aanpak zoals verwoord in het Plan van Aanpak in de bijlage
2. Instemmen met de raadsinformatienota zoals opgenomen in de bijlage

Conform advies met wijziging. Wethouder Beemsterboer en Gemeentesecretaris Meijer hebben 
mandaat om het Plan van Aanpak te wijzigen zodanig dat in de inleiding duidelijk wordt dat 50 
parkeerplaatsen boven de parkeernorm worden gerealiseerd zoals in het biedingsproces met 
het Hoogheemraadschap is afgesproken.

Publiekssamenvatting:
Het College heeft recent een intentieovereenkomst gesloten om de woningbouwopgave in 
Petten nader vorm te geven. De woningnood in Petten is groot. De gemeente Schagen wil 
graag een verkenning uitvoeren voor de realisatie van circa 100-150 woningen in Petten. Met 
de intentieovereenkomst spreken de gemeente Schagen en de ontwikkelaars de intentie uit dat 
zij samen willen werken bij het onderzoeken van de behoeftes in Petten en hoe daar het beste 
uitvoering aan gegeven kan worden. Hierbij kan de locatie aan de Zuiderhazedwarsdijk een 
belangrijke rol vervullen. In dat proces worden ook andere belanghebbenden, de 
sportverenigingen en de dorpsraad van Petten betrokken. Het Plan van Aanpak voorziet in de 
eerste stap die gezet wordt, namelijk het uitwerken van deze opgave voor Petten. Op basis 
hiervan wordt concreet invulling gegeven aan het programma en de locaties die voor 
woningbouw in aanmerking komen. Deze locaties worden dan, na instemming van de 
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gemeenteraad, nader uitgewerkt in samenwerking met betrokken eigenaren/ontwikkelaars in 
een anterieure overeenkomst.

RUIMTELIJKE PROJECTEN
23 Vaststellen projectopdracht woningbouw Sint Maarten (USP)

Het college besluit:
1. Het vaststellen van de projectopdracht woningbouwontwikkeling te Sint Maarten door 
Ontwikkelingscombinatie USP-OOMS
2. Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten hoogte van €5.000,-

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
USP vastgoed heeft op 24 december 2020 een concept aanvraag ingediend voor de 
ontwikkeling van 50 woningen in Sint Maarten aan de Omloop. Op 16 maart 2021 heeft het 
college besloten in principe akkoord te gaan met de ontwikkeling van 50 woningen aan de 
Omloop in Sint Maarten. Het project Rode Kool met 32 woningen is het enige grote 
woningbouwproject in Sint Maarten dat in het woningbouwprogramma is opgenomen. Dit 
project zal naar verwachting Q4 2022 starten met de bouw. In de periode na 2023 zijn er nog 
geen grotere woningbouwontwikkelingen voor Sint Maarten opgenomen in het programma. 
Het nieuwe plan van 50 woningen kan voorzien in de vraag naar woningen na de ontwikkeling 
van Rode Kool.

25 Beantwoording open brief van 4 raadsfracties inzake CPO Warmenhuizen in wijkuitbreiding 
Dergmeerweg.
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de inhoud van de brief in reactie op de open brief over de CPO 
deelname in Warmenhuizen.

Conform advies met wijziging. Het college besluit de brief door Burgemeester en Secretaris te 
laten ondertekenen en inhoudelijk de conceptbrief nog op twee punten aan te passen. 
Wethouder Beemsterboer en Gemeentesecretaris Meijer hebben hiervoor het mandaat. 

Publiekssamenvatting:
N.v.t.

SOCIALE ONTWIKKELING

VEILIGHEID PLUS
28 Raadsinformatiememo over de voortgang van de aanpak van ondermijning

Het college besluit:

Het college besluit:
1. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de voortgang van de aanpak 
van ondermijnende criminaliteit door middel van de bijgevoegde raadsinformatiememo. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Gemeente Schagen is in de aanpak van ondermijning gestart met het project Veilig 
Buitengebied en heeft een integrale controle op de Witte Paal gehouden. De conclusie uit het 
startonderzoek van het project Veilig Buitengebied is bekend en de integrale controle heeft 
resultaten opgeleverd. Er wordt nu een vervolg gegeven aan het project Veilig Buitengebied en 
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een volgende integrale controle wordt voorbereid. Door middel van de bijgevoegde 
raadsinformatiememo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over beide initiatieven en de 
voortgang hiervan.

SLUITING


