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Verkoop locatie Molenweg 1 te Schagen

De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 juli 2018, nr. 18.065877;

gezien het advies van de oordeelsvormende vergadering d.d. 4 september 2018;

besluit:

geen wensen en bedenkingen kenbaar-te-maken bij het voornemen van openbareverkoop van de
woonboerderij aan de Molenweg 1 te Schagen met de vigerende bestemming 'wonen'.-De
naastgelegen-woide maakt geen deel uit van de verkoop, deze blijft in eigendom van gemeente
Schagen en behoodt-zijn-functie.

1. Wel wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het voornemen van de openbare 
verkoop van de woonboerderij aan de Molenweg 1 te Schagen.

2. Als wens en bedenking kenbaar te maken dat de woonboerderij inclusief naastgelegen 
dierenweide ook verkocht kan worden met een mogelijke maatschappelijke en/of lichte 
horecabestemming; de daarvoor dan benodigde wijzigingen in het bestemmingsplan aan te 
brengen, alsmede nadere voorwaarden te bepalen zoals:
o de verplichting van een gezond businessplan door de kopende partij 
o aantoonbaar streven naar draagvlak in de omgeving 
o het eerste terugkooprecht is voor de gemeente Schagen

Aldus besloten in de vergadering van: 25 september 2018.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier h voorzitt'

Mevrouw/E. Zwagerman
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

NB: Het besluit is geamendeerd. De raad heeft met 27 Śtemmen voor en 0 tegen het amendement 
van CDA, PvdA, SP en Duurzaam Schagen. De besluittekst is conform het amendement. Het 
oorspronkelijke besluit heeft het registratienummer 18.065882 
Staande de vergadering is nog meegegeven dat:

o de bestemming gewijzigd kan worden op verzoek van de aankopende partij en de kosten 
voor de procedure voor deze partij zijn;

o een suboptimaal bod, indien deze op termijn een meerwaarde heeft voor de omgeving, ook 
mogelijk is.
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