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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 21 FEBRUARI 2023
Tijdstip 09:00
Locatie ntb

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

Afwezig:
de heer Peter Jager

BENW BESLUITENLIJST
1 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 14-02-2023

1 Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 14-02-2023 vast te stellen
Conform advies.

DIRECTIE

FYSIEKE LEEFOMGEVING
9 O-21-0560 - Anterieure Overeenkomst klein zonnepark Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug

Het college besluit:
1 Een anterieure overeenkomst te sluiten met betrekking tot de realisering van een klein 
zonnepark aan de Belkmerweg 67 te Sint Maartensvlotbrug, conform bijgevoegd concept.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Teneinde terinzagelegging van een ontwerp omgevingsvergunning voor een zonnepark op het 
perceel Belkmerweg 67 mogelijk te maken wordt een anterieure overeenkomst gesloten om 
een aantal afspraken te maken over de verantwoordelijkheden van de gemeente en de 
initiatiefnemer vast te leggen over de realisering van dit project.

RUIMTELIJK BEHEER
10 Beantwoording art 43 vragen JessLokaal over verkeersveiligheid Bosweg

Het college besluit:
1 De beantwoording van de art. 43 vragen van JessLokaal vast te stellen. 
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Beantwoording van de art. 43 vragen van JessLokaal over de verkeersveiligheid op de Bosweg 
middels bijgevoegde antwoordbrief.
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RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
11 Intrekken bezwaar tegen watervergunning Ad de Wit Vastgoed & Beheer B.V.

Het college besluit:
1 Het bezwaar dat op 3 december 2018 is ingediend (zowel namens het college als namens de 
publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Schagen) tegen de watervergunning die het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op 26 oktober 2018 heeft verleend aan Ad de 
Wit Vastgoed en Beheer B.V. voor de aanleg van een dam met duiker nabij Duinweg 13 g te 
Groote Keeten, in te trekken.  
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college wordt voorgesteld het bezwaar dat enkele jaren geleden is ingediend tegen een 
watervergunning voor Ad de Wit Vastgoed & Beheer B.V., in te trekken. De redenen om het 
bezwaar in te dienen zijn inmiddels komen te vervallen.

12 Eerste voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord
Het college besluit:
1 De eerste voortgangsrapportage RES vast te stellen, met daarin de volgende beslispunten: 

1. De Herijking van de RES (2.0) in 2024 te laten plaatsvinden
2. Onderstaande doelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma RES NHN in 2023 te 

behalen: 
o zoekgebieden verankerd in omgevingsvisie/bestemmingsplan
o beleid voor participatie en financiële participatie en elkaar actief aan te 

spreken in geval van het niet of niet tijdig behalen van deze doelen.
3. Ten behoeve van monitoring van de voortgang in elk Bestuurlijk overleg NHN XXL de 

volgende punten te bespreken: 
• Actuele status van de zoekgebieden; 
• Voortgang van de uitvoering aan de hand van de ingevulde gebiedspaspoorten; 
• Proces van de Herijking RES (2.0). 

2 De raad de voortgangsrapportage en bijgevoegde aanbiedingsbrief ter kennisname aan te 
bieden.   
Conform advies met wijziging. Het college verwacht een raadsinformatiememo om duiding te 
geven aan deze 1e voortgangsrapportage RES. Wethouder Heddes en gemeentesecretaris 
Meijer hebben het mandaat. 

Publiekssamenvatting:
In de bijlage vindt u de eerste voortgangsrapportage van de RES. De voortgangsrapportage zet 
de voortgang van de RES uiteen. De rapportage geeft zicht op de status van de uitvoering van 
de RES, of bijsturing noodzakelijk is en wanneer de Herijking van de RES (2.0) nodig zal zijn. 

SOCIALE ONTWIKKELING

SLUITING


