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1 Aanleiding 

Buiskoolstraat 29 

Op het adres Buiskoolstraat 29 in Schagen stond het pand waarin de Stichting Scagontheater 

was gevestigd. Het Scagontheater heeft een nieuw onderkomen in het Cultuurhuis Markt 18. Het 

oude Scagontheater is gesloopt en Mulder Obdam zou de vrijkomende gronden ontwikkelen, 

maar in 2013 is de ontwikkelaar Mulder Obdam failliet verklaard door de rechtbank. De grond 

was van de gemeente en door het faillissement is er geen grondoverdracht geweest. De locatie 

Buiskoolstraat 29 wordt nu gebruikt als openbaar terrein voor parkeren en groen. 

 

Op 2 augustus 2016 heeft het bestuur besloten om op de locatie Buiskoolstraat woningen te 

ontwikkelen en is de locatie ook opgenomen in de KWK-lijst. De noodzaak voor realisatie van 

woningen voor statushouders is er niet meer en maakt dan ook geen onderdeel uit van deze 

projectopdracht.  

 

Stationsweg 

De locatie stationsweg is eigendom van Bascule bv die in het centrum van Schagen vastgoed 

wil ontwikkelen. Het huidige bestemmingsplan van de locatie stationsweg is groen maar er ligt 

een wijzigingsbevoegdheid naar kantoren op (hier is nog geen gebruik van gemaakt).  

 

De locatie Stationsweg ligt strategisch gunstig voor parkeren en de bereikbaarheid van het 

centrum via de Molenstraat en de Nieuwe laagzijde. De eigenaar is bereidt om zijn gronden te 

ruilen met een bijbetaling voor de grond aan de Buiskoolstraat 29.  

 

Voor 2019 zijn er al financiële middelen gereserveerd t.b.v. de realisatie van extra 

parkeervoorzieningen aan de Stationsweg.  

 

2 Probleem-/vraagstelling 

In het centrum van Schagen is de ruimte voor toekomstige ontwikkelingen beperkt en moet er 

een goede balans worden gevonden tussen voorzieningen en bebouwing in het gebied. 

De beperkte ruimte in het centrum maakt een zorgvuldige invulling van de beschikbare ruimte 

noodzakelijk. 

 

De gemeente heeft de Buiskoolstraat 29 in bezit en wil dat hier woningen worden gerealiseerd. 

Bascule bv heeft de Stationsweg in bezit en de gemeente wil hier parkeervoorzieningen 

realiseren. Een optimale invulling van beide locaties is mogelijk als de gemeente en Bascule bv 

tot overeenstemming kunnen komen. 

 

3 Doelstelling 

De ontwikkeling van de gewenste woningen op de locatie Buiskoolstraat en de realisatie van 

parkeervoorzieningen aan de Stationsweg mogelijk maken. 

 

4 Resultaat 

• Het in eigendom krijgen van de gronden aan de Stationsweg zodat daar 

parkeervoorzieningen kunnen worden gerealiseerd; 

• De ontwikkelingen van de gewenste woningen op de locatie Buiskoolstraat 29; 

• De opbrengsten van de grondverkoop/ruil komen ten goede van het tafelzilver. 

 

5 Afbakening opdracht 

• De realisatie van de parkeervoorzieningen maakt geen onderdeel uit van deze 

projectopdracht;  

• Er worden geen woningen voor statushouders gerealiseerd. 
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6 Planning en fasering 

Verkoop/ruil gronden       Eind 2018 

Realisatie parkeervoorzieningen  (door openbaar gebied) 2018/2019 

Realisatie vastgoed (door ontwikkelaar)    2019/2020 

Overdracht openbaar gebied     2020 

 

7 Kosten en baten 

De kosten worden gedekt uit het tafelzilver en de opbrengsten komen volledig ten goede aan 

het tafelzilver. De gronden worden voor minimaal een marktconforme prijs verkocht/geruild. 

 

Voor de realisatie van de parkeervoorzieningen aan de stationsweg is al uitvoeringbudget 

gereserveerd. 

 

8 Organisatie 

Bestuurlijk opdrachtgever Jelle Beemsterboer 

Ambtelijk opdrachtgever Jan-Willem Evenhuis 

Projectleider   Steven Lehman 

Vastgoed   Jolanda Pot 

Financiën   Pim de Boer 

Juridische zaken  Marcel Mooij 

Stedenbouwkundige  Sven van Nieuwenhoven 

Procedures   Jos Kaandorp / Gerard van Leeuwen 

Vergunning   Jan Blauw 

Openbaar gebied  Menno Boerman 

 

9 Communicatie 

n.t.b. 

 

10 Informatiebeheer 

Archivering van projectdocumenten, projectopdracht, verslagen, tekeningen, contracten, 

correspondentie e.d. vindt plaats in de projectenmap op de netwerkschijf.  

 

11 Risicofactoren 

Voor het ruilen van de gronden Buiskoolstraat en Stationsweg zal er afgeweken moeten worden 

van de verkoopprocedure vastgoed. Het is belangrijk dat de raad hier goed over wordt 

geïnformeerd en zich kan uitgespreken over de gewenste grondruil en ontwikkeling. 

 

 


