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Samen oen l eefbaar Schagen

Amendement voor de raadsvergadering van 25 september 2018

Agendapunt: 15
Onderwerp: wensen en bedenkingen Molenweg 1

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 25 september 2018,

Constaterende dat:

* het college voornemens is het vrijgekomen pand aan Molenweg 1 te verkopen
* de dierenweide behorende bij de woonboerderij van betekenis is voor de 

omgeving
* er verschillende initiatieven zijn om de woonboerderij een andere functie met 

maatschappelijke meerwaarde te geven

Is van mening dat:

* de dierenweide met zijn maatschappelijke functie voor de omgeving moet 
worden behouden

* verschillende initiatiefnemers de mogelijkheid moeten krijgen om een bod te 
doen op de woonboerderij, met de intentie van een gewijzigde 
functie/bestemming

* er bij bestemmingswijziging nadrukkelijk aandacht moet zijn voor parkeren en 
verkeer en beperken van overlast voor de buurt

» de monumentale en historische waarde van de locatie - boerderij, groen en dijk - 
blijvend moet worden beschermd

Spreekt uit dat:

* de raad bereid is medewerking te verlenen aan een bestemmingswijziging voor 
de woonboerderij in een van de volgende bestemmingen: maatschappelijk, lichte 
horeca of een combinatie van beiden (eventueel gecombineerd met wonen)

Besluit:

"Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het voornemen van de openbare 
verkoop van de woonboerderij aan de Molenweg 1 te Schagen met de vigerende 
bestemming 'wonen'. De naastgelegen weide maakt geen deel uit van de verkoop, deze 
blijft in eigendom van de gemeente Schagen en behoudt zijn functie”

Te wijzigen in:



1. Wel wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het voornemen van de 
openbare verkoop van de woonboerderij aan de Molenweg 1 te Schagen.

2. Als wens en bedenking kenbaar te maken dat de woonboerderij inclusief 
naastgelegen dierenweide ook verkocht kan worden met een mogelijke 
maatschappelijke en/of lichte horecabestemming; de daarvoor dan benodigde 
wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen, alsmede nadere 
voorwaarden te bepalen zoals:

o de verplichting van een gezond businessplan door de kopende 
partij

o aantoonbaar streven naar draagvlak in de omgeving 
o het eerste terugkooprecht is voor de gemeente Schagen

Namens de fracties van de PvdA, het CDA en de SP,

M.A. Leijen,

Fractievoorzitter SP

S.M. Lensink, 
fractievoórzį er CDA

F. Teerink
Fractievoorzitter Duurzaam Schagen
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