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Datum 20-02-2018
Aanvang 19:30
Locatie Raadzaal gemeentehuis te Schagen
Griffier E. Zwagerman
Voorzitter M.J.P van Kampen-Nouwen

1 Opening en mededelingen

2 Toelating raadslid mevrouw V.C. van Vuuren

De heer R.J. Klant heeft laten weten dat hij zijn raadslidmaatschap opzegt. In de raad van 20
februari 2018 neemt hij afscheid. Voorgesteld wordt mevrouw V.C. van Vuuren toe te laten tot de
raad van de gemeente Schagen. Zij heeft de heer Klant gedurende zijn afwezigheid steeds
vervangen

3 Bepalen stemvolgorde

4 Inspreekrecht inwoners

5 Vragenuur raadsleden

6 Aangekondigde moties en amendementen

7 Vaststellen agenda

8 Besluitenlijst en toezeggingenlijst

a Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 19 december 2017

b Toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen

9 Ingekomen post en vragen

a Ingekomen post

b Artikel 41 vragen

Hamerstukken 



10 Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Van Dijk

Wethouder J.S.C. van Dijk woont niet in de gemeente Schagen en heeft daarom van de raad
vrijstelling van het woonplaatsvereiste nodig om hier in Schagen wethouder te mogen zijn. De periode
van vrijstelling is maximaal één jaar. Omdat de termijn van de laatste vrijstelling tot en met 20 maart
2018 loopt, is verlenging in ieder geval tot het moment van benoeming van het nieuwe college van
burgemeester en wethouders noodzakelijk.

11 Instellen commissie geloofsbrieven

12 Coördinatiebesluit Ruigeweg tussen 26 en 28

Met toepassing van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
kunnen de verschillende procedures voor het bouwplan Ruigeweg tussen 26 en 28 in Sint
Maartensbrug worden gecoördineerd, waardoor een versnelling van de besluitvorming kan
plaatsvinden. Voor het kunnen toepassen van deze regeling is een raadsbesluit nodig.

13 Bestemmingsplan De Dijken 4 Tuitjenhorn

Het ontwerpbestemmingsplan “De Dijken 4” heeft ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan maakt ter plaatse een
meer algemene bedrijfsbestemming en een ruimer/handiger bouwvlak mogelijk. Er zijn geen zienswijzen
ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Ook
wordt voorgesteld om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat kostenverhaal via de
gronduitgifte plaatsvindt.

14 Vaststellen beheersverordening Bedrijventerrein Lagedijk

De termijn voor herziening van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Lagedijk' is verstreken. Op dit moment
wordt hard gewerkt om het plan te herzien. Ter overbrugging van de periode tot vaststelling kan het instrument
'beheersverordening' worden ingezet. Hiermee voldoen we aan de wettelijke actualiseringsplicht en is er geen
legessanctie bij af te geven omgevingsvergunningen in het plangebied.

15 Vaststellen bestemmingsplan "Dorpsplein 22 te Callantsoog

De eigenaar van het pand Dorpsplein 22 te Callantsoog wil zijn bestaande winkel verbeteren en vergroten door
een deel van de westelijke steeg te betrekken bij de winkel. Om dit mogelijk te maken is een nieuw
bestemmingsplan nodig.

16 Opnieuw vaststellen bestemmingsplan "Schoolstraat 3 e.o. te Callantsoog"

Voor de uitbreiding van de supermarkt aan de Schoolstraat 3 in Callantsoog heeft de raad op 21 maart 2017 een
nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Op grond van de beroepen, die tegen dit plan zijn ingesteld, heeft de Raad
van State een tussenuitspraak gedaan. In deze tussenuitspraak is de gemeente opgedragen om de
geconstateerde gebreken in het plan binnen 20 weken te herstellen. De gebreken zijn hersteld, waarna de raad
het plan opnieuw kan vaststellen.



17 Vaststellen bestemmingsplan Dorpsstraat 106 te Tuitjenhorn

De woning Dorpsstraat 106 te Tuitjenhorn is lang geleden als bedrijfswoning gerealiseerd en is later planologisch
bij het naastgelegen agrarische bedrijf betrokken. De huidige eigenaresse is niet werkzaam op het agrarische
bedrijf en heeft hier geen relatie mee. Omdat de woning door de bestemming niet door derden bewoond mag
worden, is er een verzoek ingediend om de bedrijfswoning te wijzigen in plattelandswoning. Om dit mogelijk te
maken is een nieuw bestemmingsplan voor dit adres noodzakelijk.

18 Rekenkameronderzoek klachten en bezwaren in het sociaal domein

Om inzicht te krijgen op welke wijze de doelmatigheid en kwaliteit van de uitvoering van de taken op het terrein
van de Wmo en jeugdwet verder vergroot kan worden heeft de Rekenkamercommissie Schagen een onderzoek
laten uitvoeren naar gevoelens van ongenoegen, klachten en bezwaren.

19 Subsidieregeling zorginfrastructuur

Vanaf 1 januari 2018 eindigt de rijkssubsidieregeling Zorginfrastructuur. Hiermee werden de aanwezigheid van
zorg en ondersteuning in de wijk bekostigd. Denk hierbij aan telezorg en wijksteunpunten. De gemeente ontvangt
onvoldoende middelen om de gevolgen voor partijen hiervoor op te vangen. Wij gaan met partijen in gesprek om
een verantwoorde oplossing te vinden voor het opvangen van de gevolgen van het stoppen van deze regeling.

20 Zendmachtiging Hollands Kroon

De zendmachtiging in de gemeente Hollands Kroon loopt begin 2018 af. Per gemeente kan maar één
lokale omroep worden aangewezen. In Hollands Kroon is een bijzondere situatie ontstaan doordat er
twee licentieaanvragers voor de komende periode zijn: RTV Noordkop en Schagen FM. Voordat het
Commissariaat voor de Media (CvdM) een beslissing neemt over de toewijzing In Hollands Kroon,
dient de gemeenteraad van Schagen aan te geven of hij bezwaar heeft tegen de aanvraag van
Schagen FM in Hollands Kroon.

21 Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Schagen 2018-2022

Iedere vier jaar stelt de gemeente de speerpunten voor het preventief gezondheidsbeleid vast, op grond van de
Wet publieke gezondheid. Er is bij deze nieuwe nota gekozen voor een compact document met een
uitvoeringsprogramma, dat door het college samen met het veld vorm wordt gegeven. Uitgangspunt is hierbij is
'positieve gezondheid': wij gaan uit van mogelijkheden i.p.v. beperkingen. Speerpunten zijn: gezond gewicht,
gezonde voeding, psychische gezondheid, valpreventie en genotmiddelengebruik.

22 Plan van aanpak Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 2018-2020

Centrumgemeente Den Helder heeft de opdracht om samen met de regiogemeenten, tot een plan van aanpak te
komen voor de doorontwikkeling van Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang in de komende jaren. Het
plan geeft de richting aan die gemeenten uit willen gaan en benoemt succesfactoren die met voorrang moeten
worden aangepakt. De intentie wordt uitgesproken de bestaande samenwerking tussen de vier gemeenten op
deze beleidsterreinen ook na 2020 te continueren.



23 Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Westfriese Gemeenten

Om de uitvoering van de archeologische taken in de gemeente Schagen voort te zetten wil ons college toetreden
tot de Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Westfriese Gemeenten. Het betreft een lichte
gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Hoorn als centrumgemeente fungeert. U bent het bevoegde
orgaan om hierover een besluit te nemen. Het budget voor de uitvoering van deze regeling is al opgenomen in de
door u vastgestelde begroting voor 2018.

24 Project informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen

Vanuit de gemeenteraden is de uitdrukkelijke wens geuit om de informatievoorziening door de
gemeenschappelijke regeling te verbeteren en toe te snijden op de rol van de raad.
De notitie “informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen” is ter vaststelling aangeboden aan
alle gemeenteraden van Noord-Holland Noord.

25 Wijziging rechtspositie politieke ambtsdragers

Als gevolg van onder andere wijzigingen in de rechtspositiebesluiten voor wethouders en raads- en
commissieleden, de fiscale werkkostenregeling en (redactionele) wijzigingen in de modelverordening van de VNG
wordt voorgesteld de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden te actualiseren. 

Hamerstukken met stemverklaring

26 Vaststellen bestemmingsplan Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug

Op de Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug wil een initiatiefnemer in het kader van verbreding van zijn
agrarische activiteiten een kleinschalig en exclusief kampeerterrein (minicamping) op eigen perceel, aansluitend
aan het erf realiseren. De beoogde minicamping is gericht op hoogwaardige recreatieve verblijfsvoorzieningen
waarbij onder meer thema's als de bloembollenteelt en duurzaamheid als educatieve en recreatieve elementen
worden ingebracht. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Stemverklaring van de fractie van D66.

27 Vaststellen bestemmingsplan Wadweg 4 Schagen

Aan perceel Wadweg 4 te Schagen is in het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Schagen” ten onrechte de
bestemming “Natuur” gegeven. Op dit adres was voorheen een melkveehouderij gevestigd. De nieuwe eigenaar
wil op dit adres een paardenhouderij/fokkerij exploiteren. Het nieuwe bestemmingsplan herstelt de oude toestand
door aan het perceel de bestemming “Agrarisch met waarden” en een functie-aanduiding “specifieke vorm van
agrarisch – veehouderij” te geven.

Stemverklaring van de fractie van Duurzaam Schagen.

28 Aardgasvrije nieuwbouw in Schagen



De gemeente Schagen streeft naar duurzame oplossingen voor de verbetering van het milieu.
Concrete maatregelen zijn “faciliteren van initiatiefnemers van grote duurzame energieprojecten en
een realistische routekaart ontwikkelen naar een energie neutrale gemeente”. De gemeente
Schagen wil nu aansluiten op de Rijksdoelstelling om de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal
te laten zijn. Dit betekent dat de gebouwde omgeving ook aardgasvrij moet worden. De nieuwe
Warmtewet die naar verwachting 1 juli 2018 zal worden vastgesteld biedt hiervoor mogelijkheden.
Waar dat juridisch mogelijk is zal de gemeente bij nieuwbouw de voorwaarde stellen dat er
aardgasvrij gebouwd wordt. Daarnaast zal de gemeente in alle andere gevallen met de betrokken
partijen in gesprek gaan om aardgasvrij bouwen maximaal te stimuleren. Zo zetten we in Schagen
een belangrijke stap in de energietransitie.

Stemverklaring van de fractie van D66.

29 Voorrangsregeling huisvesting vergunninghouders

In de Huisvestingswet 2014 was een bepaling opgenomen die de voorrang regelde voor vergunningshouders die
zich in de gemeente vestigden en een sociale huurwoning nodig hadden. Vanaf 1 juli 2017 is deze bepaling
geschrapt. Dit staat haaks op het gegeven dat de gemeente verplicht blijft te voldoen aan de opgelegde jaarlijkse
taakstelling om een bepaald aantal vergunninghouders te huisvesten.

Stemverklaring van de fractie van de VVD.

Ter bespreking 

30 Bomenbeleid

De raad van de gemeente Schagen bepaalt de (beleids)regels omtrent bomen. Deze zijn omschreven in het
bomenbeleidsplan ‘Bomen in Schagen’ en de Bomenverordening Schagen 2018. De uitvoering en uitwerking
hiervan worden opgedragen aan het college. De raad wordt verzocht te besluiten het bomenbeleidsplan 'Bomen in
Schagen' en de Bomenverordening Schagen 2018 vast te stellen.

31 Richtinggevend kader voor toetsing grondgebonden zonlocaties

De raad stelt de kaders voor zonneweides vast en verzoekt het college om dit verder uit te werken in
een Reisgids voor grondgebonden zon locaties in de gemeente Schagen.

32 Zienswijzen RUD

De RUD heeft een begrotingswijziging voor 2018 ingediend. Aan alle deelnemers wordt een extra
bijdrage gevraagd om het masterplan ICT tot uitvoer te kunnen brengen. Voor Schagen is het
gevraagde bedrag € 54.345 voor 2018. Voor 2019 (€ 97.548) en verder worden ook substantiële extra
bedragen gevraagd: € 62.681 (2020); € 57.699 (2021); € 50.167 (2022) en € 33.543 (2023). De RUD heeft
de colleges tevens om een reactie op de kaderbrief 2019 gevraagd. Het college heeft gemeend ook de raad om
zienswijzen te vragen over de kaderbrief 2019

33 Toekomstperspectief en strandzonering NH



In het Kustpact is bepaald, dat de bij de kust betrokken partijen samen afspraken maken om
nieuwe recreatieve bebouwing in het kustgebied beter te (be)geleiden: waar niet, waar wel en
onder welke voorwaarden. Gezamenlijk is een concept Toekomstperspectief en
Strandzonering tot stand gekomen. Het gevolg van deze documenten voor Schagen is dat er op het
strand geen bebouwing bijkomt, met uitzondering van het strand van Petten. Met dit besluit stemt de
raad in met de concept documenten.

34 Bestemmingsplan Pallas-reactor

Stichting Pallas (hierna: Pallas) is bezig met de voorbereidingen voor de realisatie van een nieuwe
reactor in Petten. Deze reactor zal zich voornamelijk richten op de productie van medische isotopen.
Op basis van het geldende bestemmingsplan voor de Onderzoekslocatie Petten zou al een tweede
reactor gebouwd zou kunnen worden. De gevraagde aanpassing van het bestemmingsplan gaat
over een afwijking in locatie en in bouwhoogte en het kunnen realiseren van het secundaire
koelwatersysteem.

35 Moties vreemd aan de orde van de dag

36 Sluiting
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