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Publiekssamenvatting 
Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken 

bij het voornemen van openbare verkoop van de woonboerderij aan de Molenweg 1 te Schagen 

met de vigerende bestemming ´wonen´. De naastgelegen weide maakt geen deel uit van de 

verkoop, deze blijft in eigendom van gemeente Schagen en behoudt zijn functie. 

 

 

Gevraagde besluit 
U wordt gevraagd geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het voornemen van 
openbare verkoop van de woonboerderij aan de Molenweg 1 te Schagen met de vigerende 
bestemming ´wonen´. De naastgelegen weide maakt geen deel uit van de verkoop, deze blijft in 
eigendom van gemeente Schagen en behoudt zijn functie. 

 

 

Aanleiding 
Begin 2018 is het pand aan de Molenweg 1 te Schagen leeggekomen. De huurder Stichting 
Westfriese Folklore Schagen heeft de huur opgezegd.  

 

 

Belang 
De voormalige boerderij heeft de status gemeentelijk monument. Door de ligging aan een oude dijk 
midden in een woonwijk, is het een historisch oriëntatiepunt in de buurt. De afgelopen jaren heeft de 
boerderij als paardenstal een semi openbare functie gehad, de bewoonster/onderhuurster stelde de 
inpandige stallen open voor de buurt. In de naastgelegen weide werden dieren gehouden. 
 
Het gemeentelijk vastgoed dat geen beleidsdoel dient, kan in principe worden afgestoten. Het bezit 
en beheer van vastgoed is geen doel op zich, maar een middel om beleidsdoelen te ondersteunen. 
Eén van de doelstellingen is voor vijf miljoen 'tafelzilver' te verkopen om oude investeringen af te 
kunnen boeken. Verkoop van de woonboerderij aan de Molenweg 1 te Schagen draagt hier in grote 
mate aan bij. 

 

 

Centrale vraag 
Heeft u wensen en bedenkingen over de invulling en verkoop van de locatie aan de Molenweg 1 te 
Schagen? Als uw raad het met het college eens is om over te gaan tot openbare verkoop van de 
Molenweg 1 te Schagen met de bestemming ‘wonen’ en de naastgelegen weide in eigendom te 
behouden, dan stelt het college de raad voor geen wensen en bedenkingen uit te spreken.  

 

 

Raadsvoorstel 



 

Raadsvoorstel Pagina 2 van 4 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Door verkoop van Molenweg 1 te Schagen met de huidige bestemming ‘wonen’ en behoud van de 
dierenweide blijft het karakteristieke gebruik van deze locatie gewaarborgd. 

 

 

Kader 
- Op grond van artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet is het college bevoegd tot het 

beslissen over privaatrechtelijke rechtshandelingen – verkopen. 

- Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet wordt de raad in gelegenheid gesteld 

wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.  

- Verkoop van vastgoed vindt in beginsel plaats via een openbare procedure (Collegebesluit 

20 december 2016, beleidsregel 1).  

- In de begroting 2015-2018 is het volgende opgenomen; "vijf miljoen verkopen aan 'tafelzilver’ 

voor afboeken oude investeringen maatschappelijk nut (vijf miljoen in eerste instantie lenen 

uit bestemmingsreserve die de eerste vijf jaar niet benut worden en in vijf jaar terugstorten)." 

 

 

Argumentatie 
Pro 

- Verkoop van enkel de woonboerderij (en bijbehorend erf/tuin) met de huidige bestemming 
‘wonen’ is economisch goed te verantwoorden door een hoge(re) verkoopprijs (dan bij 
verkoop met een andere bestemming). De bouwkundige staat van het gebouw is redelijk. De 
verkoop geeft wellicht een positieve impuls aan de staat van onderhoud.  

- De naastgelegen dierenweide maakt geen deel uit van de verkoop. Deze weide blijft 
openbaar en in bezit van de gemeente. In overleg met de afdelingen Openbaar Gebied en 
Samenleving zal gezocht worden naar een beheerder van de weide bijvoorbeeld in de vorm 
van een buurtbeheercollectief, zodat de kinderboerderij functie op deze locatie wordt 
voortgezet.  

- Verkoop van de boerderij en daaropvolgend gebruik heeft maatschappelijke consequenties 
voor de buurt. Door de dierenweide af te splitsen van de boerderij, blijft de openbare functie 
voor de wijk behouden.  

 
Alternatief 1  

- Alternatief 1 is verkoop van de gehele locatie (woonboerderij en naastgelegen dierenweide) 
met een maatschappelijk bestemming. De koper neemt dan ook het beheer van de 
dierenweide op zich en kan bijvoorbeeld een zorgboerderij exploiteren.  

- Bij dit alternatief dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Bezwaar uit de buurt wordt 
hier vooralsnog niet verwacht.  

- Ook hiervoor zal een openbare verkoop plaats moeten vinden.  
- Verkoop met een maatschappelijke bestemming biedt geen harde garantie op een 

daadwerkelijk maatschappelijke invulling. In de koopovereenkomst zal hier rekening mee 
moeten worden gehouden en wellicht boetebepalingen worden opgenomen.  

- Ondanks dat het pand nog niet in de actieve verkoop is, hebben al initiatiefnemers contact 
gezocht voor de verwerving van de locatie met een maatschappelijk gebruik.  

- Verkoop met de bestemming ‘maatschappelijk’ zal waarschijnlijk tot een lagere verkoopprijs 
(geschat circa € 500.000 minder) leiden en daardoor (veel) minder bijdragen aan de 
doelstelling verkoop tafelzilver. Bij de haalbaarheid van de doelstelling tafelzilver is echter wel 
gerekend met een hogere verkoopprijs. Bij de keuze voor maatschappelijke bestemming zal 
de doelstelling tafelzilver mogelijk neerwaarts moeten worden bijgesteld.  
 

Alternatief 2 

- Alternatief 2 is niet overgaan tot verkoop. De woonboerderij blijft in eigendom alsook de 
dierenweide.  

- De gemeente kan als eigenaar blijvend sturing geven aan de kwaliteit van de boerderij, het 
gebruik en de directe omgeving. 

- Er zal gezocht moeten worden naar een nieuwe huurder. De locatie zal in de markt moeten 
worden gezet (eventueel via een makelaar) tegen een marktconforme huurprijs. 

- Verwacht wordt dat verhuur tot een negatieve exploitatie zal leiden. De boerderij is een 
incourant gebouw, met een ongunstige bruto – netto oppervlakteverhouding en hoge 
onderhoudslasten (bijvoorbeeld door het rieten dak). De huurinkomsten wegen vermoedelijk 
niet op tegen de onderhoudskosten. Gezien de huidige staat van onderhoud zijn op 
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middellange termijn investeringen te verwachten. Verder is de woonboerderij niet geïsoleerd. 
Om het gebouw ‘verhuur klaar’ te maken zal geïnvesteerd moeten worden om het in 
redelijke staat te kunnen verhuren (onder meer keuken en sanitaire voorzieningen).  

- Dit alternatief is voor de gemeente financieel onaantrekkelijk. Er wordt circa € 750.000 á 
€ 1.000.000 als verkoopopbrengst misgelopen.  

 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Dit is niet specifiek onderzocht. Uit de directe omgeving zijn wel geluiden van omwonenden dat men 
de kinderboerderij functie wenst te behouden voor de buurt.  

 

 

Financiële consequenties 
- De boekwaarde van het object bedraagt € 0,-. 

- De verkoopopbrengsten komen ten gunste van de ‘verkopen aan 'tafelzilver’.  

- De verkoop zal onder begeleiding van een makelaar gaan. De kosten van de makelaar en 

overige bijkomende kosten (bijvoorbeeld onderzoekskosten) komen ten laste van de 

verkoopprijs.  

- Het beheer en onderhoud van de dierenweide zullen worden uitgevoerd door vrijwilligers van 

de nog op te richten buurtbeheercollectief. Hier zijn dan ook geen kosten te verwachten.  

- Indien wordt besloten de locatie te verkopen met een maatschappelijke bestemming zal een 

bedrag van € 500.000 (extra naast de gerealiseerde verkoopopbrengst) moeten worden 

afgeboekt op de doelstelling verkoop tafelzilver. 

 

 

Communicatie van het besluit 
Na de besluitvorming zal een makelaar worden geselecteerd om de verkoop te starten. De makelaar 

zal het object actief op de markt brengen en onder andere kenbaar maken middels de website 

funda.nl. Via de kanalen van de afdeling Samenleving zullen actieve buurtbewoners benaderd 

worden als eerste ingang voor bijvoorbeeld een op te richten buurtbeheercollectief. Eventueel zal in 

de lokale media en op de websites van de gemeente en wijkvereniging een oproep worden 

geplaatst.  

 

 

Realisatie van het besluit 
Na de besluitvorming zal de verkoopprocedure worden gestart.   

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

 

Bijlage 1: Plattegrond ruimtelijk plan (bestemming). 
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Bijlage 2: Luchtfoto locatie met aanduiding van de te verkopen kavel en de te behouden 

dierenweide.  

 

 


