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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 20 DECEMBER 2022
Tijdstip 09:00
Locatie Kamer burgemeester, Schagen

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

BENW BESLUITENLIJST
1 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 13-12-2022

1. De openbare BenW besluitenlijst d.d. 13-12-2022 vast te stellen.

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Huisvesting Oekraïners Tuitjenhorn / Warmenhuizen mer-beoordelingsbesluit en Verklaring van 

geen Bedenking.
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Puck de Nijs-Visser

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. een verklaring van geen bedenking af te geven voor het tijdelijk afwijken van het geldende 
bestemmingsplan voor een periode van 20 jaar ten behoeve van het bouwen van 120 
woningen voor de huisvesting van vluchtelingen uit de Ukraine op de locatie gelegen tussen 
Tuitjenhorn en Warmenhuizen.

Het college besluit:
2. Het college besluit dat er geen milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport 
hoeft te worden opgesteld. 
In het hiernavolgende zal kortheidshalve worden ingegaan op de potentiële milieugevolgen per 
milieuaspect ingevolge de aanmeldnotitie. 

1. Er zijn vanuit het aspect bodem geen belangrijke nadelige milieugevolgen te 
verwachten.

2. Er zijn vanuit het aspect archeologie  geen nadelige milieugevolgen te verwachten.
3. Er zijn vanuit het aspect cultuurhistorie geen belangrijk nadelige milieugevolgen te 

verwachten.
4. Vanuit het aspect verkeer en parkeren zijn geen nadelige milieugevolgen te 

verwachten.
5. De voorgenomen ontwikkeling draagt in niet betekende mate bij aan de luchtkwaliteit, 

waarbij de toekomstige situatie zich ruim binnen bestaande normen voor luchtkwaliteit 
begeeft. Vanuit het aspect luchtkwaliteit zijn geen belangrijke nadelige milieueffecten 
te verwachten.
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6. Ten aanzien van akoestiek dient er rekening te worden gehouden met de in het rapport 
genoemde mitigerende maatregelen. Als deze in acht worden genomen wordt 
verwacht dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden ten aanzien van 
geluid.

7. Deze tijdelijke ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde gebieden. Voor de 
aanwezigheid van beschermde soorten worden mitigerende/compenserende 
maatregelen getroffen. Door middel van een ecologisch werkprotocol kan de 
ontwikkeling op dit punt in goede banen worden geleidt. Als dit in acht wordt genomen 
zijn er vanuit het aspect ecologie geen nadelige milieuaspecten te verwachten.

8. Ten aanzien van het milieuaspect water dient er rekening gehouden te worden met in 
de aanmeldnotitie genoemde mitigerende maatregelen. Als deze in acht worden 
genomen zijn er vanuit het aspect water geen nadelige milieuaspecten te verwachten.

9. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico zijn geen nadelige milieugevolgen te 
verwachten.

Uit het voorgaande blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het 
maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er 
kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Gemeente Schagen is voornemens om in het plangebied Tuitjenhorn - Warmenhuizen tijdelijk 
voor de duur van 20 jaar 120 woningen te realiseren voor de huisvesting van vluchtelingen uit de 
Oekraïne. Het planvoornemen past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Vanwege de 
urgentie van het plan zal  een tijdelijke vergunning worden aangevraagd met toepassing van 
de Crisis- en herstelwet (Chw) waardoor het mogelijk is om een reguliere procedure te volgen in 
plaats van de uitgebreide procedure. De voorwaarden van de versnelde procedure zijn dat er 
geen milieueffectrapportage opgesteld moet worden en de raad een Verklaring van geen 
bedenking heeft afgegeven. Voor de nog in te dienen aanvraag omgevingsvergunning is een 
aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling  opgesteld. Met de aanmeldnotitie wordt bepaald 
of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Uit de 
aanmeldnotitie blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het 
maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er 
kan daarom worden volstaan met de opgestelde aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling. 
Het college heeft daarom besloten  dat er geen milieueffectbeoordelingsrapport dan wel 
milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. De raad wordt voorgesteld om voor de 
realisatie van tijdelijke woningen de benodigde "Verklaring van geen bedenking' af te geven. 

DIRECTIE

FINANCIËN
9 Intrekken beroep Belastingdienst m.b.t. keukentafelgesprekken

Het college besluit:
1. In te stemmen met de raadsinformatiememo 'Intrekken beroep Belastingdienst m.b.t. 
keukentafelgesprekken' en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het beroep dat was ingesteld t.a.v. van de zogeheten intakegesprekken, ook wel 
keukentafelgesprekken genoemd, wordt ingetrokken . Door het intrekken van het beroep zijn de 
gemeente Schagen en de Belastingdienst overeengekomen dat de keukentafelgesprekken, 
zoals deze zijn gevoerd in de gemeente Schagen, vallen onder het compensabele BTW tarief.

OPENBARE RUIMTE
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10 Raadsinformatiememo annulering werkzaamheden Bosweg
Het college besluit:
1. De raadsinformatiememo over de annulering van werkzaamheden aan de Bosweg vast te 
stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De raadsinformatiememo informeert over de annulering van de werkzaamheden aan de 
Bosweg bij 'T Zand.

11 Wijziging beslispunt verkeersplan centrum Schagen

1. 1. Beslispunt 11 van het raadsbesluit "Verkeersplan centrum Schagen", ingebracht op de 
raadsvergadering van 17 februari 2022, luidend "Behoud van eenrichtingsverkeer en het verbod 
op vrachtwagens op de Thorbeckestraat en behoud huidige situatie Oosterstraat. 
Eenrichtingsverkeer van de Thorbeckestraat wijzigen van richting: van noord naar zuid" in te 
trekken.
2. 2. Ter vervanging van beslispunt 11 de tekst "Behoud van eenrichtingsverkeer en het verbod 
op vrachtwagens op de Thorbeckestraat en behoud huidige situatie Oosterstraat" op te nemen 
als beslispunt en zodoende eenrichtingsverkeer op de Thorbeckestraat te behouden van zuid 
naar noord.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Bewoners van de Thorbeckestraat hadden last van de verkeersdrukte en de aantallen 
vrachtverkeer. Het college heeft vervolgens eenrichtingsverkeer ingesteld van zuid naar noord. 
Een in 2022 aangenomen amendement wijzigde een beslispunt van het Verkeersplan centrum 
Schagen, waardoor de rijrichting omgedraaid moest worden. Voorgesteld wordt om dit 
beslispunt te wijzigen en zodoende de rijrichting op de Thorbeckestraat te behouden van zuid 
naar noord.

P&O PLUS
12 Inkoop en Contractmanagement

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het collegeinformatiememo.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Door middel van een collegeinformatie memo wordt het college geinformeerd over de 
ontwikkeling van de gemeentelijke inkoop en contractbeheer en -management. 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
14 Ontwerp bestemmingsplan 'Zandpolder fase 4 en 5', wijzigen bestemming voor 

natuurontwikkeling
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Zandpolder 4 en 5' met plankenmerk 
NL.IMRO.0441.BPZNDPLDR4EN5-on01. 
2. Het ontwerp wijzigingsplan met plankenmerk NL.IMRO.0441.BPZNDPLDR4EN5-on01 gedurende 
6 weken ter inzage te leggen voor indienen van zienswijzen. 
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Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan 'Zandpolder 4 en 5' en besloten 
om dit plan vrij te geven voor het indienen van zienswijzen. Het plan heeft geen negatieve 
externe effecten ten aanzien van woningbouwplannen in de omgeving. De provincie heeft in 
haar Omgevingsvisie NH2050 de doelstelling opgenomen om de biodiversiteit in Noord-Holland 
te vergoten. Om dit te bereiken, is een sterk natuurnetwerk met hoge natuurwaarden 
noodzakelijk die met elkaar verbonden zijn. De afgelopen jaren zijn door Landschap Noord-
Holland divers agrarische percelen aangekocht met het doel dit in te richten als natuur. De 
natuurontwikkelingsprojecten Zandpolder 1, 2 en 3 zijn inmiddels gerealiseerd. Zandpolder 4 en 5 
zijn de laatste schakels die nog moeten worden ingericht als natuur. Dit bestemmingsplan geeft 
invulling aan de benodigde wijziging van de huidige agrarische bestemming ten behoeve van 
natuurontwikkeling. 

15 Actualisatie Beleid Zonneparken
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp van de actualisatie “Beleid zonneparken gemeente 
Schagen”.
2. Het ontwerp Beleid zonneparken gemeente Schagen” ter inzage te leggen voor het indienen 
van zienswijzen.
3. In te stemmen met het interne communicatieplan ten behoeve van  de communicatie over 
de actualisering van het “Beleid zonneparken gemeente Schagen”.

Conform advies met wijzigingen onder mandaat van wethouder Heddes en gemeentesecretaris 
Meijer.

Publiekssamenvatting:
Op 6 september 2022 heeft het college de “Evaluatie Beleid Zonneparken 2022” vastgesteld, en 
opdracht gegeven om het Beleid zonneparken te actualiseren. 
In het geactualiseerde beleid zijn zoekgebieden grote zonneparken opgenomen. In deze 
zoekgebieden worden grote zonneparken mogelijk gemaakt. Deze (in totaal 13) kleine 
zoekgebieden zijn afgeleid van de oorspronkelijke 6 zoekgebieden van de Regionale Energie 
Strategie (RES). Er zijn dus geen nieuwe zoekgebieden toegevoegd. Daarnaast heeft lokaal 
eigendom een belangrijke plek in het beleid voor grote zonneparken: het streven is minimaal 
50% lokale financiële participatie te realiseren. 
Het college van Schagen besluit om in te stemmen met de actualisatie 
“Beleid  zonneparken” en de bijhorende uitwerking van de zoekgebieden en kaart en deze 
vanaf medio januari ter inzage te leggen voor een periode van zes weken. 

RUIMTELIJKE PROJECTEN
16 Herstelbesluit vaststelling gecoördineerde bestemmingsplannen ‘Pallas-Plot’ en ‘Partiële 

Herziening PALLAS- reactor 2021’, Belkmerweg 67

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het vaststellingsbesluit bestemmingsplannen ‘Pallas-Plot’ en ‘Partiële herziening PALLAS-
reactor, 2021’ met een besluitpunt aan te vullen:

• Ter uitvoering van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State van 7 december 2022, nr. 202107954/1/R1 het besluit tot vaststelling van de 
gecoördineerde bestemmingsplannen ‘Pallas-Plot’ en ‘Partiële herziening PALLAS-
reactor, 2021` aan te vullen met een extra besluitpunt 5 als volgt.

o het bestemmingsplan ‘Partiële herziening PALLAS-reactor’ ter uitvoering van 
artikel 3 van de partiële herziening aan te vullen met bijgevoegde aangepaste 
verbeelding voor het perceel Belkmerweg 67 te Sint Maartensvlotbrug, waarbij 
de voor dat perceel in het (moeder) bestemmingsplan ‘Pallas-reactor’ 
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opgenomen maatvoeringsaanduidingen  'maximumaantal niet-permanente 
standplaatsen: 25', 'maximumaantal trekkershutten: 9' en 'maximumaantal 
toiletgebouwen: 7' op de verbeelding zijn vervallen.

2. Te verklaren dat de huidige versie die op www.ruimtelijkeplannen.nl staat inhoudelijk de juiste 
versie is, waarin de aangebrachte wijzigingen op de juiste wijze zijn verwerkt:

• Te verklaren dat de elektronische versie van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening 
PALLAS-reactor’, NL.IMRO.0441.BPBGZPALLASHERZ-VA01 (waarvan laatstelijk publicatie 
heeft plaatsgevonden op 2 juni 2022 in het Gemeenteblad 2022 nr. 246647) de versie is 
waarin de met de vaststelling van de partiële herziening aangebrachte wijzigingen in 
het bestemmingsplan PALLAS-reactor op de juiste wijze zijn verwerkt.

3. Een gewijzigde verbeelding, waarin de verschillende aanduidingen goed zijn weergegeven, 
toe te voegen aan het bestemmingsplan ‘Partiële herziening PALLAS-reactor’.

• De onder 2 genoemde elektronische versie van het bestemmingsplan ‘Partiële 
herziening PALLAS-reactor’ aan te vullen met de gewijzigde verbeelding als genoemd 
onder 1 en deze ter hernoemen tot NL.IMRO.0441.BPBGZPALLASHERZ-VA02 en het 
gewijzigde raadbesluit hieraan toe te voegen.

4. Het gewijzigde raadsbesluit toe te voegen aan het bestemmingsplan ‘PALLAS-plot’ op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

• Tevens het gewijzigde raadsbesluit toe te voegen aan de elektronische versie van het 
bestemmingsplan ‘PALLAS-plot’, en deze versie te hernoemen tot 
NL.IMRO.0441.BPBGZPALLASPLOT-VA02.

Het college besluit:
5. De raad voorstellen om een besluit te nemen over de bestemmingsplannen 'Partiële 
herziening Pallas-reactor, 2021' en 'PALLAS-plot'.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Voorgesteld wordt om een herstelbesluit te nemen ten aanzien van de vaststelling van 
gecoördineerde bestemmingsplannen ‘Pallas-Plot’ en ‘Partiële Herziening PALLAS- reactor, 
2021’, Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State van 7 december 2022.
Het doel hiervan is het afstemmen van de verbeelding op de gewijzigde regels voor niet-
permanente standplaatsen, trekkershutten en toiletgebouwen op een kleinschalig 
kampeerterrrein op  het perceel Belkmerweg 67 te Sint Maartensvlotbrug. Hiermee wordt 
voldaan aan de uitspraak van de Raad van State. Dit betekent dat de bestemmingsplannen 
dan onherroepelijk kunnen worden.

17 Raadsinformatiememo Planologische stand van zaken Pallas
Het college besluit:
1. De raadsinformatiememo 'Planologische stand van zaken Pallas' vast te stellen en aan te 
bieden aan de gemeenteraad.

Conform advies met wijzigingen onder mandaat van wethouder De Nijs-Visser en 
gemeentesecretaris Meijer.

Publiekssamenvatting:
In deze raadsinformatiememo wordt de planologische stand van zaken rondom het project 
Pallas gedeeld.

SOCIALE ONTWIKKELING
18 Wvggz Begroting 2023 en verlenging DVO

Het college besluit:
1. In te stemmen met de begroting 2023 voor het uitvoering geven aan de taken van de Wvggz 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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door GGD Hollands Noorden (GGD HN).
2. In te stemmen met het verlengen van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Wvggz GGD 
HN met 1 jaar tot en met 31 december 2024.

Conform advies. 

Publiekssamenvatting:
Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht gegaan. 
De uitvoering hiervan is middels een Dienstverleningsovereenkomst (DVO)  belegd bij de GGD 
Hollands Noorden (GGD HN) tot en met 31 december 2023. De DVO zou aflopen op 31 
december 2023. De DVO wordt met 1 jaar verlengd tot en met 31 december 2024. Dit geeft 
gemeenten de tijd om de uitvoering vanaf 2024 goed te beleggen. De Begroting 2023 Wvggz 
valt binnen de begroting van gemeente Schagen en is door het college goedgekeurd.

20 Verwijsindex
Het college besluit:
1. Het evaluatieonderzoek Verwijsindex Vroeg samenwerken in NHN (VIN NHN) vast te stellen 
(bijlage 1).
2. Het contract van het relatiemanagement VIN NHN dat tot 1 juni 2023 loopt te verlengen tot 
en met 31 december 2023.
3. Opdracht te geven aan de ambtelijke kerngroep om:
a. Aan te sluiten bij de landelijke voorbereiding richting de afbouw van de wettelijke 
verplichting. 
b. Uiterlijk Q3 van 2023 met een nieuw advies te komen over het eventuele vervolg van VIN NHN 
na 2023.

Conform advies. 

Publiekssamenvatting:
Landelijk is besloten om de Verwijsindex uit de Jeugdwet te schrappen per 2024. De 
afbouwperiode voor het schrappen duurt meestal een jaar. Totdat het officieel geschrapt is, 
moet de gemeente voldoen aan de wettelijke verplichting. Tegelijk moet de gemeente actie 
ondernemen om te zorgen dat aan de doelstellingen van de verwijsindex, zoals elke 
minderjarige waar zorgen over zijn, is in beeld, gewerkt wordt. 

21 213a onderzoek Accommodatiebeleid

1. De uitkomsten van het BMC rapport: het 213a onderzoek accommodatiebeleid vast te 
stellen.
2. De Raadsinformatiememo met betrekking tot het 213a onderzoek Accommodatiebeleid vast 
te stellen.
3. In te stemmen om de Raadsinformatiememo en het rapport te versturen aan de leden van de 
auditcommissie, de raad en de steunfractieleden.

Conform advies met wijzigingen onder mandaat van wethouder De Nijs-Visser en 
gemeentesecretaris Meijer.

Publiekssamenvatting:
De raad heeft in november 2021 de begroting 2022, waaronder een 213a onderzoek 
accommodatiebeleid, vastgesteld. Via de raadsinformatiememo informeert het college de 
raad over het onderzoek. 

VEILIGHEID PLUS
22 Verlenging overeenkomst buurtbemiddeling
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Het college besluit:
1. In te stemmen met het advies om de overeenkomst, conform de optie in de aanbesteding, 
met drie jaar te verlengen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Buurtbemiddeling is in 2016 door gemeente Schagen opgezet en aanbesteed. In de 
aanbesteding en de overeenkomst is de mogelijkheid opgenomen om de overeenkomst twee 
keer met drie jaar te verlengen. In 2019 is van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om de 
overeenkomst te verlengen. Geadviseerd wordt om nogmaals van de mogelijkheid gebruik te 
maken om de overeenkomst met buurtbemiddeling met drie jaar te verlengen.

SLUITING


