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Amendement op het Raadsbesluit Coördinatiebesluit voor spoedzoekerswoningen 
2022

De raad van Schagen, bijeen op 29 juni 2021,

Constaterende dat:
4 Het onduidelijk is wie het coördinerend bestuursorgaan is;
4 Onduidelijk is voor welke andere wetten, verordeningen, besluiten het 

coördinatiebesluit geldt;
4 Er nu ongelimiteerd wetten, verordeningen en besluiten kunnen worden toegevoegd. 

Overwegende dat:
4 Helder moet zijn voor elke betrokkene wie het coördinerend bestuursorgaan is;
4 Duidelijk moet zijn tot waar zich het coördinerend besluit beperkt;
4 Het niet wenselijk is dat de Raad van de gemeente Schagen hierop geen controle kan 

uitoefenen voor dat wat niet beschreven is danwel waar het coördinatiebesluit 
betrekking op heeft.

Spreekt uit dat:
4 In het voorgesteld besluit aan te geven dat het college van Burgemeester en 

Wethouders het coördinerend bestuursorgaan is.
4 Bij punt 3, van het voorgesteld besluit, aan te geven voor welke andere wetten,

verordeningen en besluiten het coördinatiebesluit van toepassing is of dat nu te laten 
vervallen.

en besluit het Raadsbesluit Coördinatiebesluit voor spoedzoekerswoningen 2022 vast te 
stellen als volgt:

4 Het College van Burgemeester 8t Wethouders het coördinerend bestuursorgaan is 
voor met name genoemde projecten;

4 Een coördinatiebesluit te nemen op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke 
ordening voor drie projecten voor het realiseren van sociale huur- en mogelijk 
koopwoningen t.w.
1. het corporatiehotel in Schagen,
2. de woningbouwontwikkeling van 25-27 woningen in Sint Maartensbrug;
3. de woningbouwontwikkeling van 12-18 sociale appartementen in Oudesluis;

4 De navolgende besluiten worden gecoördineerd:
a. de vaststelling van een of meer bestemmingsplannen ex artikel 3.1. Wet 
ruimtelijke ordening
b. het verlenen van omgevingsvergunningen 

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van Seniorenpartij Schagen

P. Vriend 
Fractievoorzitter.
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Schagen

Toelichting:

4 De procedure bij toepassing van de coördinatieregeling
In het door de gemeenteraad te nemen coördinatiebesluit moet worden bepaald 
welke specifieke besluiten gecoördineerd zullen worden voorbereid, bekendgemaakt 
en van toepassing is.

De keuze om bepaalde besluiten wel of niet te coördineren, wordt vermeld in het 
coördinatiebesluit.

4 Bij het toepassen van de coördinatieregeling een coördinatiebesluit nemen.
De vergunningen die worden gecoördineerd moeten hierin worden weergegeven. Niet 
alleen de vergunningen waarvoor het coördinerend bevoegd gezag bevoegd is, maar 
ook vergunningen van andere bevoegde bestuursorganen kunnen in het 
coördinatiebesluit worden opgenomen.

4 Voorbeeld:
De gemeentelijke coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke 
ordening van toepassing te verklaren voor de voorbereiding, vaststelling en 
bekendmaking van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning voor het bouwen, 
het besluit hogere grenswaarde zoals bedoeld in artikel 45,47,55, 61, 83, 85 of 100a 
van de Wet geluidhinder.

4 Bezwaar en/of beroep
Voor een eventuele rechtsgang is het van belang voor welke wetten, verordeningen, 
besluiten enzovoort het coördinatiebesluit is genomen.


