
 

 

 

Schagen 

 

Amendement voor de raadsvergadering van 9 februari 2016 

Agendapunt 
 

16 

Onderwerp Verkeerscirculatieplan Schagen  

Aan de raad  

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen. 
 
Overwegende dat  

- de raad van voormalige gemeente Schagen bijeen in de vergadering van 27 
november 2012 unaniem heeft besloten dat het college moet “zorgdragen voor 
gratis parkeervergunningen voor de met een blauwe zone geconfronteerde 
bewoners”  

- in het voorliggende raadsvoorstel wordt bij punt 1 van het raadsbesluit voorgesteld 
om in afwijking van het raadsbesluit geen ontheffingsvergunningen voor de 
blauwe zone aan aanwonenden/bedrijven te geven 

- de motivatie voor dit voorstel uitsluitend uitgaat van de vrees van de ondernemers 
dat de parkeerplaatsen binnen de blauwe zone nog minder voor bezoekers van het 
centrum worden benut; 

- de feiten en omstandigheden nu geen andere zijn dan die op het moment van het 
raadsbesluit of het moet zijn dat de parkeervoorzieningen op grond van het VCP zijn 
uitgebreid 
 

In aanmerking nemende dat  
- onder omwonenden in het raadsbesluit van 27 november 2012 kan en moet worden 

verstaan degenen die binnen de blauwe zone wonen, nu aangeduid als 
aanwonenden en niet degenen die binnen de blauwe zone hun werk hebben; 

- de motivatie onder het op 27 november 2012 unaniem genomen besluit in de 
toelichting van het amendement nog immer dezelfde is en kan zijn; 

- dat zonder gewijzigde feiten- en omstandigheden het van weinig respect getuigt voor 
een democratisch besluit nu de raad voor te stellen geen ontheffingsvergunningen te 
verlenen aan aanwonenden 

- het amendement van 27 november 2012 geen betrekking had op “bedrijven” 
- dat “bedrijfsparkeren”, het langparkeren door eigenaren en medewerkers van 

bedrijven of op eigen terrein of op openbare parkeerplaatsen buiten het centrum kan 
en moet gebeuren. 
 

Stellen ondergetekenden voor het voorstel en/of het bij het voorstel behorende 
ontwerpbesluit onder punt 1. als volgt te wijzigen:  

1. De procedure te starten voor het instellen van een blauwe zone op de Loet en 
ontheffingsvergunningen te verlenen aan aanwonenden. Niet zijnde de eigenaren en 
medewerkers van de bedrijven. De nieuwe situatie op de Loet na een half jaar te 
evalueren.  

 



 
 
 

Toelichting 
Als toelichting is in de raadsvergadering van 2012 gesteld dat: (citaat) 
“”De geformuleerde doelstellingen van het VCP zijn met name gericht op bezoekers van het 
centrum van Schagen. Letterlijk staat er: Het moet bijdragen aan het uitbouwen van de 
aantrekkelijkheid van Schagen, waarbij de binnenstad enerzijds leefbaar en vitaal moet zijn 
en blijven en anderzijds bereikbaar moet zijn”  
De fractie van D66 vindt dat de leefbaarheid van de omwonenden (nu aanwonenden) 
bijzondere aandacht verdient. Door de uitbreiding van de blauwe zone zal er meer balans 
ontstaan in het parkeren in het centrum, wij ondersteunen deze maatregel van harte, echter 
hierdoor worden de bewoners van deze zone ook geconfronteerd met een ander 
parkeerregime.  
Aangezien we in Schagen geen parkeerbelasting kennen, onze bezoekers dus gratis 
kunnen parkeren, vinden wij het ongewenst om de bewoners voor een parkeervergunning te 
laten betalen.”” 
 
 
Fractie D66 
F. Bas, fractievoorzitter 
 

 

 

 

Fractie VVD 
J. Van de Beek, fractievoorzitter 


