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Amendement voor de raadsvergadering van 15 september 20202

Aan de raad

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 15 september 2020; 

Overwegende dat:
- er een voornemen bestaat voor het realiseren van een winkel en 9 appartementen 

met bijhorende voorzieningen (waaronder parkeerplaatsen) aan de Gedempte 
Gracht in Schagen;
dit voorgestelde bouwplan betrekking heeft op drie kavels, te weten Gedempte 
Gracht nr 54, 52 en 50 (resp kavel nr: C1816, 2032 en 2033);

- aan de raad wordt voorgesteld hiervoor een coördinatiebesluit te nemen;
- juridisch planologisch het voorgestelde besluit niet sluitend lijkt omdat het perceel C 

2032 buiten het besluit is gelaten;
het nieuwe bestemmingsplan ook betrekking heeft op perceel C2032;

In aanmerking nemende dat:
de ingetekende parkeerplaatsen voor de appartementen voor de Gedempte Gracht 
54 en 50 (resp: C1816 en C2033) uitsluitend bereikt kunnen worden over de grond 
van perceel C2032 (resp Gedempte Gracht 52);
het vigerende bestemmingsplan een gehele bebouwing van het perceel C 2032 
toestaat;
door het niet betrekken van kavel C2032 er juridisch planologisch niets veranderd 
ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan;
hiermee de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen in het geding kan komen;

- de bereikbaarheid blijvend gegarandeerd kan worden door de daarvoor bedoelde 
gronden een bestemming te geven die bebouwing ónmogelijk maakt;
om die reden de strekking van het raadsbesluit ook moet gaan over het perceel C 
2032.

Stelt ondergetekende (voorgestelde) besluit als volgt te wijzigen:

Voeg toe bij punt 1, na: “Sectie C, nummers 1816”: 2032.

Voeg toe bij 1.a., na: “Wet ruimtelijke ordening”: waarin de gronden bedoeld voor 
ontsluiting/bereikbaarheid een bestemming krijgen waarop geen bebouwing mogelijk is;

Agendapunt 11

Onderwerp Coördinatiebesluit Gedempte Gracht 54, Schagen

Mr F.N.J. Jansen 
Fractievoorzitter D66 Schagen



Toelichting
Het is D66 bekend dat het voorgelegde voorstel/besluit handelt om het instemmen met de 
coördinatieregeling. Dat kan als dan ook over alle aan het plan klevende aspecten in een 
eventueel vervolg door de raad kan worden gediscussieerd. Waaronder, en in dit geval niet 
geheel onbelangrijk: de bereikbaarheid via perceel C2032 van de parkeerplaatsen. Het 
ontbreken van kavel C 2032 is derhalve een omissie die op deze wijze kan worden hersteld.


