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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 19 JULI 2022
Tijdstip 09:00
Locatie ntb

Aanwezig:
mevrouw Marjan van Kampen
mevrouw Puck de Nijs-Visser
de heer Simco Kruijer
de heer Cor Quint
de heer Peter Jager

Afwezig:
de heer Hans Heddes; de heer Alexander Meijer

BENW BESLUITENLIJST
1 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 12 juli 2022

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 12 juli 2022 vast te stellen

Conform vastgesteld.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Ontwerp bestemmingsplan Helmweg 20 Callantsoog

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

Het college besluit:
1. 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Helmweg 20 Callantsoog’  kenmerk 
NL.imro.0441.BPCOOGHELMWEG20-ON01;
2. 2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter visie te leggen voor indienen van 
zienswijzen;
3. 3.  In te stemmen met concept anterieure overeenkomst en Wethouder Kruijer te machtigen 
om namens het college de anterieure overeenkomst te ondertekenen.

Conform vastgesteld.

Publiekssamenvatting:
Het college stemt in met het verzoek tot wijziging van het vigerende bestemmingsplan van de 
bestemming Recreatie naar de bestemming Wonen. Op deze manier wordt de feitelijke situatie 
ook qua bestemming op de juiste manier geregeld.  Het gaat om de wijziging van de 
bestemming van het huidige gebouw op het perceel Helmweg 20 in Callantsoog.

4 het oprichten van 28 woningen, plan Landsheer aan de Remmerdel in Warmenhuizen
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
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de heer Hans Heddes

Het college besluit:
1. Instemmen op basis van gelijkwaardigheid om af te wijken van artikel 4.3, lid 4 van het 
Bouwbesluit waarin staat dat "in ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een 
vloeroppervlakte van ten minste 11 m2 bij een breedte van ten minste 3 m". De afwijking heeft in 
dit geval alleen betrekking op de eis van een minimale breedte van 3 meter die niet wordt 
gehaald en in onderhavig bouwplan 2,9 meter bedraagt. 

Conform vastgesteld.

Publiekssamenvatting:
Wij hebben een aanvraag ontvangen voor 28 starterswoningen in het plan Landsheer aan de 
Remmerdel in Warmenhuizen. Dit plan kan niet voldoen aan de minimum prestatie-eis van het 
Bouwbesluit omdat de breedte van een verblijfsruimte minimaal 3 meter moet zijn en in dit geval 
2,9 meter bedraagt. Door de toepassing van vloerverwarming wordt deze eis fictief gezien wel 
gehaald omdat radiatoren (veelal dikker en met een afstand tot de wand dan 10 cm) bij dit 
woning type geen invloed heeft op de netto breedte van 2,9 meter. Om deze woningen als 
"betaalbare woningen" in de markt te zetten komt de leefbaarheid van dorpskernen minder in 
gevaar. Om eigen inwoners een kans te geven op deze weerbarstige woningmarkt is het goed 
om in het 'goedkopere" segment woningen te bouwen.  

5 Conceptaanvraag Grote Sloot naast nummer 392 Schagerbrug
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

Het college besluit:
1. Het college is van oordeel dat de locatie Grote Sloot naast nummer 392 te Schagerbrug in 
principe kansrijk is voor een toekomstige woningbouwontwikkeling, maar op dit moment niet kan 
worden opgepakt als woningbouwproject (conform het collegebesluit van 7-6-2022 over 
prioritering woningbouw initiatieven). Zodra de gemeente het plan kan oppakken, zullen 
minimaal de volgende randvoorwaarden en eisen gaan gelden: 
- het projectgebied voor woningbouw moet ook het naastgelegen perceel omvatten 
(kadastraal bekend gemeente Zijpe, sectie B, nummer 854 en 853). Deze percelen moeten 
gezamenlijk als 1 projectgebied worden beschouwd en afspraken hierover moeten in 1 contract 
worden opgenomen i.v.m. de ruimtelijke inpasbaarheid, het stedenbouwkundig plan, goede 
ruimtelijke samenhang met de omgeving, de parkeernorm, de kaders zoals beschreven in de 
Lior en de Omgevingsvisie gemeente Schagen, de inrichting van de openbare ruimte, eisen 
t.a.v. natuur en milieu, watercompensatie en klimaatadaptatie, de eisen t.a.v. woning 
categorieën en de (gezamenlijke) ontsluiting. De bovenplanse kosten en bijdrage ruimtelijke 
ontwikkeling, om bijvoorbeeld de aansluiting van plangebied mogelijk te maken, worden 
berekend over het gehele plangebied en komen ten koste van de initiatiefnemers.
- de bebouwingsdichtheid moet sterk verminderd worden.
- voldaan moet worden aan (o.a.) het speerpunt wonen in de Omgevingsvisie, (o.a.) dat er 
minimaal 40% goedkope woningbouw moet worden gerealiseerd, waarvan minimaal 10% 
sociale huur moet zijn. Eventuele appartementen moet levensloopbestendig worden 
gerealiseerd.
2. Geen medewerking verlenen aan 105 woningen op voornoemde plek zoals wordt 
voorgesteld in de conceptaanvraag C-21-0148. 
3. In aanvulling op het principe besluit van 2/11/2021 "Conceptaanvraag realiseren van 20 
woningen aan de Grote Sloot 392-396 in Schagerbrug" de initiatiefnemer van de percelen 
kadastraal bekend als gemeente Zijpe, sectie B nummer 853 en 854 informeren dat de percelen 
kadastraal bekend als gemeente Zijpe, sectie B nummer 1203, 853 en 854 als 1 projectgebied 
voor woningbouw moet worden beschouwd. Deze percelen moeten gezamenlijk als 1 
projectgebied worden beschouwd en afspraken hierover moeten in 1 contract worden 
opgenomen i.v.m. de ruimtelijke inpasbaarheid, het stedenbouwkundig plan, goede ruimtelijke 
samenhang met de omgeving, de parkeernorm, de kaders zoals beschreven in de Lior en de 
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Omgevingsvisie gemeente Schagen, de inrichting van de openbare ruimte, eisen t.a.v. natuur 
en milieu, watercompensatie en klimaatadaptatie, de eisen t.a.v. woning categorieën en de 
(gezamenlijke) ontsluiting. De bovenplanse kosten en bijdrage ruimtelijke ontwikkeling, om 
bijvoorbeeld de aansluiting van plangebied mogelijk te maken, worden berekend over het 
gehele plangebied en komen ten koste van de initiatiefnemers. 

Conform vastgesteld.

Publiekssamenvatting:
Het college van b&w heeft besloten om in principe geen medewerking te verlenen aan de 
conceptaanvraag om 105 woningen te realiseren op de locatie Grote Sloot naast nummer 392 
te Schagerbrug. Het college is van oordeel dat de locatie in principe kansrijk is voor een 
toekomstige woningbouwontwikkeling, maar op dit moment niet kan worden opgepakt. Daarbij 
heeft het college ook de voorwaarde gesteld dat de initiatiefnemer alleen gezamenlijk met de 
initiatiefnemer van het naastgelegen perceel een plan kan realiseren  en zijn er vooruitlopend al 
een aantal eisen en randvoorwaarden meegegeven, waaronder het verminderen van het 
aantal woningen per ha.
 

DIRECTIE
7 Vacatures  bestuur en pijlers M50 

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

Het college besluit:
1. Burgemeester van Kampen - Nouwen solliciteert vóór 21 augustus op de M50-vacatures van 
bestuurslid 'Accounthouder leden en financiën' (1ste keus) en 'Accounthouder bestuurlijke 
netwerken' (2de keus).
2. Wethouder De Nijs-Visser geeft zich, ter ondersteuning van haar VNG-
adviescommissiekandidatuur, op als trekker van het thema ‘Wie bepaalt, wie betaalt? Over 
gedwongen regionaal samenwerken in de jeugdhulp’ bij de M50 lunchbijeenkomst in Den Haag 
op 21 september. 

Conform met wijziging. Beslispunt 1 wordt gewijzigd in dat wel een van de collegeleden 
solliciteert naar een bestuursfunctie, te weten de burgemeester.

Publiekssamenvatting:
De M50, het netwerk van middelgrote gemeenten met 30.000 tot 80.000 inwoners, is op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Het College heeft het verzoek om te solliciteren op één van de 
bestuursfuncties besproken en heeft besloten dat burgemeester van Kampen - Nouwen gaat 
solliciteren op één van de openstaande bestuursfuncties. Ook is besloten dat wethouder de Nijs-
Visser een actieve rol inneemt bij het bezoek van de M50 aan de Tweede Kamer op 21 
september (de dag na Prinsjesdag) bij de actie; ‘laat ons niet in de st(r)eek’. 

8 Brief aan Provincie NH m.b.t. aanpak stikstofproblematiek - mede ondertekening raadsfracties
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

1. In te stemmen met het verzenden van de aangepaste brief en deze mede te laten 
ondertekenen door een aantal raadsfracties

Conform met wijziging. Burgemeester en gemeentesecretaris zijn gemachtigd de brief tekstueel 
aan te passen en te versturen.
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Publiekssamenvatting:
Conform afspraak in de raad van 5 juli is de conceptbrief gericht aan de Provincie Noord-
Holland voorgelegd aan de raadsfracties, zodat zij konden beoordelen of ze de brief mede 
willen ondertekenen. Naar aanleiding van de raadpleging is de brief op onderdelen 
aangepast. 

10 Art 43 vragen Jess Lokaal m.b.t. Bakverbod visboeren
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

1. De beantwoording op de gestelde artikel 43 vragen van de fractie van Jess Lokaal m.b.t. 
Bakverbod visboeren vast te stellen.

Conform met wijziging. Ondertekening graag aanpassen dat beantwoording namens beide 
portefeuillehouders plaatsvindt.

Publiekssamenvatting:
Door de fractie van Jess Lokaal zijn art 43 vragen gesteld aan het college met betrekking tot het 
bakverbod voor visboeren.

OPENBARE RUIMTE
11 Aanwijzingsbesluit verzamelcontainer Laan

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

Niet akkoord. Het college wenst volgende week een nieuw voorstel waarin alle opties in beeld 
worden gebracht.

Publiekssamenvatting:
Het college besluit om de ondergrondse verzamelcontainer voor restafval aan de Laan alsnog 
te verplaatsen. Na een bezwaarprocedure tegen de eerdere afwijzing is gebleken dat een 
aanwijzingsbesluit voor de locatie van de verzamelcontainer alsnog noodzakelijk is en dat bij het 
vaststellen (en publiceren van dat besluit in het Gemeenteblad) de huidige situatie dient te 
worden afgewogen. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de huidige eigenaren 
van Laan 8, in tegenstelling tot de vorige eigenaar ten tijde van het plaatsen van de huidige 
verzamelcontainer, de uitrit optimaal (dus zonder schuin oprijden vanwege een obstakel) willen 
gebruiken.

12 Maatregelen fietspad Sint Maartensvlotbrug - Sint Maartensbrug
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de voorgestelde maatregelen, het toepassen van kantmarkering en 
LED-verlichting in het wegdek van het fietspad langs de Sint Maartensweg tussen Sint 
Maartensvlotbrug en Sint Maartensbrug, en de kosten hiervoor, circa 11.000 euro, te dekken uit 
het budget "Verkeersmaatregelen". 

Conform vastgesteld. Het college wenst dat de scholiere een individuele brief ontvangt en 
betrokken wordt bij een moment van realisatie.

Publiekssamenvatting:
Het voorstel aan het college is om op het fietspad tussen Sint Maartensvlotbrug en Sint 
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Maartensbrug kantmarkering toe te passen en LED verlichting in het wegdek te realiseren ten 
behoeve van de verkeersveiligheid van fietsers.

13 RIM kustbus zomer 2022
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de raadsinformatiememo over de huidige stand van zaken van de 
kustbus deze zomer.

Conform vastgesteld.

Publiekssamenvatting:
De raadsinformatiememo over de kustbus informeert over de laatste stand van zaken voor deze 
zomervakantie.

P&O PLUS
14 Projectplan/-opdracht Pilot versnelde woningbouw Oekraïne

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van Projectopdracht 'Pilot versnelde woningbouw Oekraïne'

Conform vastgesteld. Het college vraagt aandacht voor een goede en adequate 
communicatie en ondersteuning in dit project.

Publiekssamenvatting:
Om de huisvestingsproblematiek rond ontheemden als gevolg van de oorlog in de Oekraïne het 
hoofd te bieden is er een projectorganisatie opgetuigd. Het college heeft kennis genomen van 
de wijze waarop de ambtelijke organisatie dit project handen en voeten heeft gegeven.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
15 Beantwoording brief Gedeputeerde Staten intenties en afspraken woningbouwversnelling en 

verkenningentraject BPL stad Schagen
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

Het college besluit:

Het college besluit:
1. Instemmen met de te verzenden brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

Conform met wijziging. Burgemeester en gemeentesecretaris zijn gemachtigd de brief aan te 
passen en zullen de brief namens het college ondertekenen.

Publiekssamenvatting:
Gemeente en provincie zijn met elkaar in gesprek geweest over de ontwikkelingen in en om de 
stad Schagen op het gebied van woningbouw en landschap (Bijzonder Provinciaal Landschap). 
Dit heeft geresulteerd in een brief vanuit gedeputeerde staten waarin de intenties en afspraken 
over woningbouwversnelling en het verkenningentraject BPL stad Schagen zijn verwoord. Het 
college wil in een brief haar positieve reactie hierop geven aan de provincie.  
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16 Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

1. De volgende geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen vast te stellen overeenkomstig 
onderdeel B van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022:
- Callantsoog - Denneweg
- Groote Keeten - Boskerpark
- Oudesluis - Kleine flexibele woonvormen locatie Oudesluis
- Schagen - Kleine flexibele woonvormen locatie Schagen
- Schagen - Lagedijk De Lus
- Schagen - Makado
- Schagerbrug - Dijkzicht
- Sint Maartensbrug - Kavels Brede School
- Tuitjenhorn - Bogtmanweg
- Warmenhuizen- Remmerdel

Conform vastgesteld.

Publiekssamenvatting:
Via de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) actualiseren wij jaarlijks de gemeentelijke 
grondexploitaties en geven wij inzicht in de (toekomstige) ontwikkelingen van de projecten op 
het gebied van financiën, uitgifteprogramma en weerstandsvermogen (benodigde omvang 
van de reserve grondexploitatie). 

17 Vaststelling Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

Het college besluit:
1. De Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025 vast te stellen.
2. Een gezamenlijk (regiogemeenten Kop van NH en provincie) persbericht uit te brengen.

Conform vastgesteld. 

Publiekssamenvatting:
De vier kop gemeenten (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) en de provincie Noord-
Holland gaan de komende vier jaar weer samenwerken. De colleges hebben de nieuwe 
Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025 vastgesteld. Het doel is het behoud 
en de groei van een goede woon-, werk- en leefomgeving in de Kop van Noord-Holland door 
samen te werken op een aantal regionale opgaven en gebiedsontwikkelingen. Al eerder 
werkten deze vijf organisaties samen in het inmiddels beëindigde programma ‘De Kop Werkt’.

SOCIALE ONTWIKKELING
18 Plaatsen kunstwerk park Waldervaart

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

Het college besluit:
1. Instemmen met het plaatsen van het konijn als kunstwerk in het park Waldervaart
2. De kosten van het kunstwerk met sokkel ad. € 25.000,-- exclusief B.T.W. te dekken uit de reserve 
aankoop kunstwerken

https://dekopwerkt.nl/
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Conform voorstel.

Publiekssamenvatting:
Het plaatsen van een kunstwerk in het park Waldervaart is een mooie afronding van het project 
"renovatie park Waldervaart", zodat de inwoners nog meer kunnen genieten van dit park

19 Jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Schagen 2021
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

Het college besluit:
1. Akkoord te geven op de Jaarlijkse verantwoording Toezicht en handhaving 2021 en de 
bijbehorende toelichting van de GGD 

1. In te stemmen met de Raadsinformatiememo

Conform voorstel.

Publiekssamenvatting:
Ieder jaar wordt de kwaliteit van de kinderopvang (toezicht en handhaving) door de inspectie 
van het onderwijs
geëvalueerd en ter verantwoording aan het college voorgelegd. Binnen de gemeente 
Schagen kunnen we
concluderen dat de kwaliteit van de kinderopvang in het jaar 2021 niet aan de wettelijke eisen 
heeft voldaan als
gevolg van de corona maatregelen. Dit is een landelijke constatering en de GGD heeft alles in 
werking gesteld om
de kwaliteit bij de (nood)opvang te borgen.

20 informatieavond Sportpark Groenoord 7 juli
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de informatiememo over de informatieavond sportpark Groenoord op 7 
juli 

Conform voorstel.

Publiekssamenvatting:
Donderdag 7 juli 2022 heeft er een informatiebijeenkomst over sportpark Groenoord 
plaatsgevonden. Deze memo geeft een bespiegeling van de avond weer.

21 Energietoeslag in relatie tot identificatieplicht 
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes

Het college besluit:
1. Vanaf 4 juli jl. mag de energietoeslag ook toegekend worden als de identiteit kan worden 
vastgesteld aan de hand van DigiD, het rijbewijs en de BRP-gegevens, naast de reeds 
bestaande werkwijze via een geldig ID-bewijs.
2. Het wijkteam benadert actief alle inwoners bij wie de aanvraag om een energietoeslag is 
afgewezen of buiten behandeling is gesteld omdat de inwoner geen geldig ID-bewijs kon 
overleggen. Deze inwoners worden geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. 
Inwoners die de toeslag hebben ontvangen maar daarvoor wel een paspoort of ID-kaart 
hebben moeten aanschaffen worden via het wijkteam en andere communicatievormen 
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(persbericht, tekst op website) geïnformeerd dat de kosten van de aanschaf van de ID-kaart of 
paspoort door de gemeente worden vergoed. 
3. Bij inwoners aan wie zeer recent een hersteltermijn in verband met de identificatie is 
verzonden, zal de hersteltermijn ongedaan worden gemaakt en zal alsnog een beschikking 
worden afgegeven.

Conform met wijziging. Het college wenst dat betrokken inwoners uitsluitend persoonlijk worden 
benaderd. Er wordt geen persbericht uitgestuurd.

Publiekssamenvatting:
Voor inwoners van Schagen met een laag inkomen is er de energietoeslag. Deze toeslag is 
bedoeld als steuntje in de rug bij het betalen van de hogere energierekening. Voorheen 
konden inwoners zich alleen identificeren met een geldig ID-bewijs (ID-kaart of paspoort). Een 
rijbewijs was niet voldoende. Het college heeft signalen gekregen dat sommige inwoners die 
recht hebben op de energietoeslag niet over een ID-kaart of paspoort beschikten en deze 
speciaal voor de energietoeslag hebben moeten aanvragen. Deze inwoners zijn gedwongen 
eerst extra kosten te maken voordat zij de energietoeslag konden ontvangen. 
 Dat voelt voor het college niet goed. Het college heeft dan ook per 4 juli jl. besloten dat bij de 
energietoeslag (en alleen bij deze voorziening) inwoners zich mogen identificeren met een 
rijbewijs ingeval ze geen geldig ID-bewijs (ID-kaart of paspoort) kunnen overleggen. Het college 
heeft gelijktijdig besloten dat inwoners die een energietoeslag hebben ontvangen en daarvoor 
een geldig ID-bewijs hebben moeten aanschaffen, het aanschafbedrag vergoed krijgen. Het 
wijkteam zal deze mensen actief benaderen. Zelf contact opnemen met het wijkteam is 
vanzelfsprekend ook een mogelijkheid.

SLUITING


