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Amendement voor de raadsvergadering van 25 september 2018 -COIA Sf

Agendapunt: 15
Onderwerp: wensen en bedenkingen Molenweg 1

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

Overwegende dat

» de huur van de woonboerderij aan de Molenweg 1 is opgezegd waardoor de 
mogelijkheid is ontstaan om het pand 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 woonboerderij vanwege de historische en maatschappelijke betekenis niet 
zonder wensen en bedenkingen van de raad kan worden verkocht.

Stelt voor

Het 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:

De navolgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het voornemen van de 
openbare verkoop van de woonboerderij aan de Molenweg 1 te Schagen met de huidige 
bestemming 'wonen'.

a. De naastgelegen weide maakt deel uit van de verkoop.
b. De percelen worden openbaar verkocht met de huidige bestemming. 

Aanduiding als gemeentelijk monument waarborgt dat uitstraling en karakter van 
de dierenweide behouden blijft.

c. In de verkoopvoorwaarden wordt opgenomen dat de gemeente Schagen mee 
wil werken aan een bestemmingsplan wijziging van het geheel met de 
restrictie dat geen medewerking wordt verleend aan plannen die



maatschappelijk onwenselijk zijn en/of niet gedragen worden door de 
omgeving.

Toelichting:

Het college vraagt ons geen wensen en bedenkingen te uiten bij de door hen voorgenomen 
verkoop van Molenweg nr 1 te Schagen als woning zonder aangrenzende weide.
De VVD is van mening dat de verkoop niet kan worden ingezet alvorens wensen en 
bedenkingen door de raad te laten uitspreken hiervoor is een amendement ingediend die 
wensen en bedenkingen opneemt in het raadsbesluit, üiteindelijk blijft de wethouder 
verantwoordelijk voor de verkoop en de raad voor een eventuele bestemmingsplan 
wijziging. Welke volgens de principe van de rechtszekerheid een normale procedure zal 
moeten doorlopen,

Wensen en bedenkingen.
De Molenweg 1 een unieke plek in de gemeente Schagen heeft en een geschiedenis in de 
wijk als plek van rust en bezinning maar zeker ook als plaats waar de natuur dicht bij de 
kinderen werd gebracht die anderszins slechts stedelijke beslommeringen kenden. De VVD is 
van mening dat het onderhoud en beheer van Molenweg 1 niet thuis hoort in de exploitatie 
van de gemeente. Het overgaan tot verkoop van het object toebehorende tot het tafelzilver 
is dan ook de enig juiste en doet gestand aan het geldend beleid zoals door de 
gemeenteraad is vastgesteld. Een splitsing van weide en boerderij achten wij uit historisch 
oogpunt niet wenselijk, een waarborging dat uitstraling en karakter van de dierenweide 
behouden blijft echter wel. Een monumentale zonering die geen bebouwing toestaat lijkt dus 
wenselijk.

Vanuit de gemeenschap is er vanuit verschillende hoek vraag naar een andere invulling dan 
wonen. Namelijk een maatschappelijk dan wel horeca. De VVD is bereid mee te werken aan 
een bestemmingsplan wijziging voor het geheel mits nog steeds een marktconforme prijs 
wordt betaald.
Het moge voor de wethouder duidelijk zijn dat een verkoop aan een partij met een breed 
gedragen plan in de gemeenschap onze voorkeur heeft.

Aan plannen die niet de eigen bestemmingsplan procedure betalen en op enerlei wijze 
afhankelijk blijven van subsidie of voor gereduceerd tarief kopen verlenen wij geen 
medewerking mits gewaarborgd wordt dat recht van eerste koop terug bij de gemeente 
komt te liggen.

Bij aankoop met als doel horeca bestemming zullen wij geen medewerking verlenen aan 
plannen die maatschappelijk onwenselijk zijn. Ook dient de horeca bestemming te worden 
gekoppeld aan de koper dmv een niet overdraagbaar recht of een recht van eerste koop 
door de gemeente.

Wij gaan er vanuit dat verkoop zal gebeuren door middel van openbare inschrijving waarbij 
prijs de doorslag zal geven geld wat ten goede zal komen aan de gehele Schagense 
gemeenschap.

Planontwikkeling anders dan wonen hebben door doorlopen van de bestemmingsplan 
wijziging voldoende waarborg en rechtszekerheid om ongewenste ontwikkeling door de 
raad of wel de burgerlijk rechten van bezwaar en beroep tegen te houden.

Dhr J. van de Beek, fractievoorzitter VVD Schagen


