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Koop locatie Stationsweg 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
In het centrum van Schagen is blijvend aandacht nodig voor de parkeermogelijkheden voor de auto 

direct aan de hoofd(winkel)assen. De kans doet zich nu voor om de locatie Stationsweg in eigendom 

te krijgen en hier 20 extra parkeerplaatsen te realiseren. De ontwikkelaar en de gemeente zijn 

overeengekomen de locatie Buiskoolstraat te verkopen en de locatie Stationsweg te kopen. De te 

kopen locatie Stationsweg wordt betaald met de hogere opbrengsten van de te verkopen locatie 

Buiskoolstraat. 

 

Gevraagde besluit 
Voor de aankoop van de locatie Stationsweg een krediet beschikbaar te stellen van € 117.500,- en 

deze te dekken uit de opbrengsten van de verkoop van de locatie Buiskoolstraat; 

 

Aanleiding 
Voor het centrum van Schagen is blijvend aandacht nodig voor goede bereikbaarheid en 

parkeermogelijkheden voor de auto direct aan de hoofd(winkel)assen en dit is ook in het 

coalitieprogramma 2018-2022 opgenomen. 

 

De locatie Stationsweg ligt direct naast de bestaande parkeervoorzieningen bij het station en hier 

kunnen circa 20 extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De Stationsweg ligt strategisch gunstig bij 

het station en nabij het centrum van Schagen. Deze locatie is in bezit van Bascule bv/Spoorweg bv 

en op deze grond ligt een wijzigingsbevoegdheid naar kantoren. De voorwaarden die Bascule bv 

stelt bij de verkoop van de Stationsweg is koop van de locatie Buiskoolstraat met als doel hier de 

woningen conform de KWK-lijst te realiseren. In een eerder stadium heeft Bascule bv al de meest 

voordelige bieding gedaan voor de locatie Buiskoolstraat (B&W-besluit 2 maart 2017).  

 

In de begroting 2018 is voor de jaarschijf 2018 en 2019 al € 150.000,- opgenomen voor de realisatie 

van extra parkeerplaatsen aan de Loet en Stationsweg. 

De gelegenheid doet zich nu voor om de locatie Stationsweg te kopen. 

 

Belang 
Met de koop van de Stationsweg en de verkoop van de Buiskoolstraatstraat kunnen de extra 

gewenste extra parkeervoorzieningen en woningen worden gecreëerd in het centrum van Schagen. 

 

Centrale vraag 
Is de raad bereid om de financiële middelen beschikbaar te stellen voor de aankoop van de 

Stationsweg? 
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Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het creëren van 20 extra parkeervoorzieningen bij het station van Schagen en nabij het 

winkelcentrum. Ook worden er 6 woningen conform de kwk-lijst in het centrum van Schagen 

gerealiseerd. 

Kader 
Nota grondbeleid: 

Conform de nota grondbeleid wordt de netto opbrengst van de verkoop van gronden voor 50% ten 

gunste komen van de reserve grondexploitatie en voor 50% ten gunste van de algemene reserve. Met 

het inzetten van de opbrengst ter dekking van de aankoop wijken we hiervan af. 

 

Coalitieprogramma: 

Parkeren (blz. 16) 

In Schagen is het parkeren gratis. Dat is een unieke kwaliteit voor de winkelstad en voor de stranden. 

Voor bezoekers en ondernemers is het gratis parkeren belangrijk. Wij willen dat er voldoende 

parkeergelegenheid is. 

• Meer parkeerplaatsen rond centrum Schagen 

 
Ontwikkellocaties 

• Stationsweg - eigendom Bascule bv/Spoorweg nv, circa 920 m2;  

• Buiskoolstraat – eigendom gemeente Schagen, circa 700 m2; 

 

Kwalitatief woningbouwprogramma van de Kop (KWK): 

• Locatie Buiskoolstraat is opgenomen in de kwk-lijst met 6 woningen; 

 

 

Argumentatie 
De gelegenheid doet zich nu voor om de locatie Stationsweg in eigendom te krijgen en het gewenste 

parkeren en wonen op korte termijn te realiseren in het centrum van Schagen. 

 

Bestemming Stationsweg wijzigingen naar parkeren: 

Op de gronden aan de Stationsweg ligt een bestemming groen met een wijzigingsbevoegdheid naar 

kantoren. De ligging van de smalle strook grond direct naast het spoor maakt de locatie minder 

geschikt voor de bouw van kantoren, maar een uitbreiding van de parkeervoorziening op de locatie 

Stationsweg heeft een functie voor bezoekers aan het centrum van Schagen als ook voor 

treinreizigers die het nabijgelegen NS-station gebruiken. 

 

Ruil Buiskoolstraat - Stationsweg: 

Bascule BV stelt als voorwaarde een grondruil voor tussen de locatie Buiskoolstraat en Stationsweg. De 

opbrengsten voor de locatie Buiskoolstraat zijn hoger dan de kosten voor het aankopen van de 

Stationsweg en levert dan ook per saldo een positief resultaat op. Tevens vindt op beide locaties dan 

de gewenste ontwikkeling plaats. 

 

Alternatief 1: Stationsweg niet aankopen en de Buiskoolstraat openbaar verkopen 

Voordelen Nadelen 

Er worden geen kosten gemaakt voor de 

aankoop van de Stationsweg en de aanleg van 

de parkeervoorzieningen.  

Er is nu de gelegenheid om de locatie 

Stationsweg te kopen. De kans is aanwezig dat 

deze grond in de toekomst niet meer 

beschikbaar is. 

Naar verwachting zal dit alternatief financieel 

het meest gunstig zijn omdat wij geen grond 

hoeven aan te kopen voor de aanleg van 

parkeervoorzieningen. Daarnaast zal een deel 

van de geraamde € 150.000,- niet nodig zijn.  

Indien we deze grond niet overnemen betekent 

dit dat we daarmee ook geen extra 

parkeervoorzieningen kunnen realiseren.  
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Maatschappelijk draagvlak 
Niet getoetst 

 

Financiële consequenties 
Verkoop Buiskoolstraat     € 225.000 k.k. 

Aankoop Stationsweg     € 112.240 k.k.  

 

Schatting kosten koper (k.k.) Stationsweg circa €5.260,-. 

(2% overdrachtsbelasting, notariskosten, inmeten perceel, kadastrale splitsing, enzovoort) 

 

De aanleg van de parkeerplaatsen vindt plaats binnen de hiervoor gereserveerde gelden in de 

begroting 2018 a € 150.000,- (de Loet en Stationsweg).  

 

Ontwikkelkosten van de locaties (interne uren) 

• De interne uren en extra door de gemeente te maken kosten die voortkomen uit de ontwikkeling 

van de locatie Buiskoolstraat worden verlegd naar de ontwikkelende partij; 

• De interne uren benodigd voor de realisatie van de parkeervoorzieningen worden opgevangen 

in de reguliere beschikbare uren.  

 

De resterende opbrengst van de verkoop Buiskoolstraat (€ 107.500,-) wordt toegevoegd aan de 

doelstelling tafelzilver.  

 

Communicatie van het besluit 
Direct openbaar 

 

Realisatie van het besluit 
1. Afsluiten koop- en intentieovereenkomst tussen de gemeente en Bascule bv 

 

Risico - staatsteun: 

Beide locaties zijn door onafhankelijke taxateurs getaxeerd om het risico van staatsteun te 

voorkomen. De grond(ver)koop vindt plaats op basis van deze taxaties. Om de onderhandelpositie 

van de gemeente niet te beschadigen worden, indien wenselijk, de taxaties vertrouwelijk ter inzage 

gelegd voor de Raad.  

 

Risico - afwijking verkoopprocedure: 

De onderhandelingen over deze locatie zijn al gestart voor de vaststelling van de verkoopprocedure.  

Er zijn meer partijen geïnteresseerd in de aankoop van de Buiskoolstraat, maar de huidige partij heeft 

een unieke positie door de eigendom van de locatie Stationsweg. Deze partij wil gronden in het 

centrum van Schagen ontwikkelen. Door de grond(ver)koop hebben ze nog steeds de mogelijkheid 

om te ontwikkelen in het centrum en kan de gemeente op de gewenste locatie aanvullende 

parkeervoorzieningen realiseren. 

 

Risico – planschade 

De huidige bestemming is groen een wijziging van groen naar parkeren kan leiden tot planschade.  

 

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:- 


