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Strategische aankoop Halerweg l-2-2a in Schagen

Publiekssamenvatting
In 19 december 2017 heeft het college besloten dat in Schagen aan de kop van de haven recreatie- 
en woonbestemmingen kunnen worden gerealiseerd om daarmee de haven beter te verbinden met 
het centrum van Schagen. In het nieuwe bestemmingsplan wordt deze bestemming opgenomen. 
Om grip te hebben op de daadwerkelijke realisatie is het hebben van een (tijdelijke) grondpositie 
voor de gemeente van belang.

Gevraagde besluit
In te stemmen met:
1. Aankoop van het perceel kadastraal bekend gemeente Schagen, sectie G, nummer 949, groot 

2.155 m2, voor een aankoopbedrag van C 570.000,- te vermeerderen met ca. ^ 40.000,- kosten 
koper en derhalve in totaal ca. C 610.000,-;

2. Halerweg ì-2-2a te activeren voor het totale aankoopbedrag van ca, C 610.000,- en de 
gebouwen te waarde van é 354.500,- af te schrijven in 8 jaar;

3. Halerweg 3 ook te activeren voor het totale aankoopbedrag van ca. C 294.250 (aankoopprijs š 
275.000,- vermeerderd met ca. C 19.250,- kosten koper) en de gebouwen ter waarde van
167.500,- af te schrijven in 8 jaar;

4. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2019 en verder.

Aanleiding
Op 19 december 2017 heeft het college besloten dat in Schagen aan de kop van de haven 
recreatie- en woonbestemmingen kunnen worden gerealiseerd m daarmee de haven beter te 
verbinden met het centrum van Schagen. De kop van de haven bestaat uit 3 percelen.
Op 24 juli 2018 heeft het college besloten om Halerweg 3 (het perceel aan de westzijde) te kopen, 
nadat dit aan de gemeente te koop aangeboden was. Hiermee kwam het eigendom van de kop 
van de haven op 177o.
Per 10 januari jl. staat het middelste perceel te koop. Door dit perceel aan te kopen komt ons 
eigendom van de totale kop op 52X. Dit geeft ons een goede strategische positie en voldoende 
ruimte om een verandering in uitstraling van de entree van dit gebied te realiseren.

Belang
Met de aankoop van de percelen heeft de gemeente meer invloed op de realisatie van de op deze 
locatie gewenste bestemmingen recreatie en wonen. Daarmee wordt een ruimtelijke verbinding 
gelegd tussen de recreatie haven en het centrum van Schagen. In het nieuwe concept 
bestemmingsplan Lagedijk is de bestemming recreatie en wonen reeds opgenomen. Wanneer u 
besluit niet over te gaan tot aankoop, dan kan deze locatie in eigendom komen bij een investeerder.
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Er zijn dan 3 eigenaren voor de 3 percelen met allen een eigen agenda, wat de ontwikkeling kan 
vertragen en de uitstraling waarschijnlijk niet ten goede komt.

Centrale vraag
Is aankoop van dit perceel nodig voor het verbeteren van de uitstraling van dit gebied en het 
realiseren van de gewenste bestemmingen recreatie en wonen?

Beoogd maatschappelijk resultaat
De kop van de haven ontwikkelen van bedrijventerrein naar een gebied om te recreëren en wonen. 
Hiermee de uitstraling van entree van het gebied en de omgeving van de haven verbeteren.

Kader
« Collegebesluit 19 december 2017- realisatie recreatieve- en woonbestemming aan de kop van 

de haven, zodat er een betere verbinding bestaat tussen de haven en het centrum van 
Schagen;

» Collegebesluit van 24 juli 2018- aankoop van het meest westelijk perceel en de aankoop te 
dekken uit het eerder beschikbaar gestelde budget “Kernenbeleid” + starten van de 
onderhandelingen voor het middenperceel;

» In de Nota van Uitgangspunten voor de begroting 2019 is voor het nieuwe domein Ruimte en 
economie de volgende doelstelling opgenomen:
Doelstelling 4: Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich welkom

» In het coalitieprogramma 2018-2022 is opgenomen dat er meer ruimte voor wonen moet komen, 
vanwege het tekort aan betaalbare woningen op de markt. De doelstelling is 300 woningen per 
jaar er bij te bouwen.

» Eveneens is in het coalitieprogramma opgenomen te onderzoeken of appartementen langs de 
Westerweg kunnen worden gerealiseerd en vanwege de centrumfunctie te streven naar meer 
appartementen.

» Op grond van artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet is het college bevoegd tot het nemen van 
besluiten over privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Argumentatie
Invloed
De kop van de haven is een zichtlocatie. Met de aankoop kunnen wij de uitstraling (onderhoud etc.) 
beter beïnvloeden en hebben wij controle over de duur van de verhuur (momenteel 3 
overeenkomsten, 1 tot oktober 2021 (mogelijkheid tot verlenging) en 2 tot oktober 2026). Daarnaast 
kunnen wij zelf een betrouwbare ontwikkelaar zoeken die het geheel wil ontwikkelen. Met de 
aankoop hebben wij 52% van het gebied in eigendom (tegenover 17% op dit moment) wat een 
strategische positie oplevert.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan geeft voor het meest oostelijke perceel al de mogelijkheid om recreatie toe te 
passen. De bestemming voor de overige percelen is in het concept bestemmingsplan al gewijzigd 
naar recreatie/wonen. Echter, als de eigenaar geen haast heeft, dan kan het nog járen duren 
voordat de gewijzigde bestemming ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Omdat er dan wel 
sprake is van bestemmingswijziging wordt er niet meer geïnvesteerd in de panden met verval als 
gevolg. Met de aankoop van de percelen hebben wij het moment van wijzigen zelf in de hand.

3e perceel
Het oostelijke hoekpand (Blokker)' hebben wij niet in eigendom. Vanaf de N245 is dit de meest 
zichtbare locatie. Tijdens een oriënterend gesprek met de eigenaar is gebleken dat hij 2x zoveel 
vraagt als de taxatiewaarde. Om die reden hebben wij besloten niet verder met hem in gesprek te 
gaan. Op de uitstraling en het gebruik van dit pand hebben wij dan ook geen invloed.
Tijdens de onderhandelingen voor het middenperceel is duidelijk geworden dat door de aankoop 
van het westelijke perceel de interesse van marktpartijen is gegroeid. Mogelijk is de gemeentelijke 
aankoop van óók het middenperceel voldoende motivatie voor marktpartijen om te proberen het 
oostelijk hoekperceel aan te kopen.
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Financieel risico
Met het aankopen van de panden worden wij ook verhuurder van commercieel vastgoed. Dit is niet 
onze core business. Echter, de huurovereenkomsten zijn voor een langere tijd afgesloten waardoor wij 
een goed rendement halen. Omdat wij hier optreden als ondernemer zijn wij vennootschapsbelasting 
verschuldigd. We kunnen een makelaar vragen nieuwe verhuur voor ons te regelen indien dit nodig is. 
Het is onzeker of bij sloop en verkoop alle gemaakte kosten terug te verdienen zijn. Een globale 
financiële check (opgesteld eind 2018 o.b.v. toerisme en woningen) geeft wel een licht positief 
resultaat. Op dit moment worden nieuwe geluidcontouren berekend voor dit gebied en hierna is pas 
duidelijk of woningbouw op deze locatie ook daadwerkelijk mogelijk is. Hierna kunnen wij 
uitgangspunten voor een ruimtelijke invulling creëren, een grondexploitatieberekening opstellen en 
deze voorzien van een goede financiële risico analyse. Ondanks de onzekerheid over de invulling 
stellen wij voor om ook deze kavel te kopen omdat deze nu te koop wordt aangeboden en wij 
hiermee op een door ons gewenst moment:

a. Een zichtlocatie in onze gemeente kunnen opwaarderen;
b. De recreatie bij onze haven kunnen stimuleren;
c. Woningbouw kunnen toevoegen langs de Westerweg.

Maatschappelijk draagvlak
nvt

Financiële consequenties
De aankoopsom bedraagt é 570.000,- plus de kosten koper (ca 7X = C 40.000,-), totaal C 610.000,-. Het 
perceel heeft een oppervlakte van 2.155 m2. Uitgaande van C 100,- per m2 (bedrijventerrein) heeft de 
grond voor het middenperceel een waarde van C 215.500,-. Dit betekent een waarde van é 354.500,- 
voor de opstallen. Onderstaand de business case* voor het activeren en afschrijven van de 
gebouwen aan de Halerweg l-2-2a:

Halerweg l-2-2a 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Inkomsten huur 54.398 54.398 54.398 32.188 32.188 32.188 32.188 32.188
Kosten 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800
Afschrijving gebouwen \ 44.313 44.313 44.313 44.313 44.313 44.313 44.313 44.313
Effect begroting -2.286 -2.286 -2.286 19.925 19.925 19.925 19.925 19.925

In bovenstaande tabel is uitgegaan van de huidige 3 verhuurovereenkomsten: I tot oktober 2021 met 
mogelijkheid tot verlenging en 2 tot oktober 2026.

Op 24 juli 2018 heeft het college besloten het meest westelijk perceel, Halerweg 3, aan te kopen en 
de kosten voor de aankoop te dekken uit de reserve kernenbeleid. In dit voorstel stellen wij voor de 
kosten niet ten laste te brengen van deze reserve, maar om de kosten ook te activeren en af te 
schrijven. De aankoopsom bedroeg C 275.000,- plus de kosten koper (ca. 7% s C 19.250), totaal 
C 294.250,-. Het perceel heeft een oppervlakte van 1.075 m2. Uitgaande van C 100,- per m2 
(bedrijventerrein) heeft de grond van dit perceel een waarde van C 107.500,-. Dit betekent een 
waarde van C 167.500,- voor de opstallen. Onderstaande business case* voor het activeren en 
afschrijven van de gebouwen aan de Halerweg 3:

ļ Halerweg 3 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026İ

Inkomsten huur 23.074 23.074 23.074 23.074 23.074 23.074 23.074 23.074
Kosten 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161 4.161
Afschrijving gebouwen 20.938 20.938 20.938 20.938 20.938 20.938 20.938 20.938
Effect begroting 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025

Totale effect begroting -261 -261 ÜE 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949

In bovenstaande tabel is rekening gehouden met de verhuur van het totale pand (momenteel is 2/3* verhuurd).. 
Het middendeel van het pand zullen wij in de verhuur aanbieden via de makelaar.
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*ln bovenstaande berekeningen is geen rekening gehouden met de rente, indexatie en vennootschapsbelasting. 
De som in de tabel ‘‘totale effect begroting" kan afwijken vanwege afronding.

Communicatie van het besluit
Na het raadsbesluit kunt u via een persbericht bekend maken dat u actief bezig bent met het 
veranderen van het havengebied en hiermee invulling wilt geven aan de Nota van uitgangspunten 
begroting 2019, het coalitieakkoord 2018-2022 en het collegebesluit van 19 december 2017.

Realisatie van het besluit
Bij een positief besluit zullen wij de koop afronden.

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

ehļ wethouders van de gemeente Schagen,Burgemę-

meentesecretaris burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel MevrouvXM J.F Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
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