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Onderwerp Aanvullend krediet infrastructuur Makado 

Aan de raad  

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen. 
 
 
Overwegende  

 dat het project van de uitbreiding van het Makado een langlopend proces kent dat 
begon met een gepresenteerde “eindfase stedelijke ontwikkeling-stap 3” in een 
afbeelding zoals die ook is gevoegd bij het raadsvoorstel van 29 oktober 2013; 

 dat de bewoners van de Schubertstraat daaruit konden en mochten opmaken dat 
hun leefsituatie aanzienlijk zou worden verbeterd doordat hun straat feitelijk alleen 
bestemd zou worden voor bestemmingsverkeer; 

 dat die verbeelding –zoals hieronder opgenomen- een waterpartij en een nieuw 
aangelegde aansluiting van de Langestraat op de Beethovenlaan als verbinding van 
en naar de op-/afrit van het uitgebreide parkeerdek op het Makado behelst; 

 dat het raadsvoorstel en het raadsbesluit van 29 oktober 2013, vanwege de 
onzekerheid over de locatie postkantoor en de subsidievoorwaarden, in feite slechts 
om een deelbesluit ging:  de uitbreiding van het Makado zelf en een plandeel op het 
parkeerterrein met winkels en appartementen; 

 dat daarmee de verdere uitvoering van de ruimtelijke ontwikkeling naar de “stedelijke 
ontwikkeling-stap 3” in vertrouwen in handen van het college is gelegd; 

 dat die ruimtelijke ontwikkeling door het college binnen haar bevoegdheid zodanig 
vorm is gegeven dat een ruimtelijke invulling volgens “eindfase stedelijke 
ontwikkeling-stap 3” niet meer mogelijk is;  

 dat die ontwikkeling leidt tot een toename van aantal verkeersbewegingen op de 
Schubertstraat zelf door onder andere zwaar verkeer, die ten koste gaat van de 
veiligheid, de leefbaarheid en het “geluksgevoel” van de bewoners;   

 dat het bestemmingsplan niet voorschrijft op welke plaats de toe- en afrit naar het 
parkeerdek moet worden gerealiseerd;   

 dat het het college dus vrijstaat met Fimek/Makado te overleggen over een andere 
plaats daarvoor en dat een toegang (de op-/afrit) vanaf de Nieuwstraat het meest 
voor de hand ligt ook al omdat die overeenkomt met de huidige toegang tot het op te 
heffen parkeerterrein;  

 dat een wijziging daarvan mogelijk gepaard gaat met kosten en dat in afwachting 
daarvan het gewenst is om de onttrekking uit de reserve Maatschappelijk Nut minder 
te verlagen ten einde een toegang (de op-/afrit) vanaf de Nieuwstraat  niet budgettair 
te frustreren. 

 
In aanmerking nemende dat 

 de toegekende subsidie van € 788.585,00 een geoormerkte subsidie is die niet 
anders dan voor de de infrastructuur rondom Makado kan worden ingezet; 

 de bewoners van de Schubertstraat het op zijn minst moreel toekomt dat het 
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college zich inspant om hun leefsituatie niet nog meer te verslechteren. 
 
Stellen ondergetekenden voor het voorstel en/of het bij het voorstel behorende 
ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:  

1. het krediet van te verhogen tot € 3.805.135,00 door de beschikbare subsidie van   
€ 788,585 toe te voegen aan het budget volgens het raadsbesluit van 29 oktober 
2013 (€3.016.550,00); 

2. de onttrekking uit de reserve Maatschappelijk Nut te verlagen van € 1.500.000,00 
naar € 1.302.000,00; 

3. het college op te dragen met Fimek/Makado af te spreken dat de toegang (de op-
/afrit) naar het parkeerdek op Makado wordt gesitueerd aan de Nieuwstraat; 

4. de herinrichting van het openbaar gebied daarop aan te passen. 
 

 
 
 
Toelichting  
Afbeelding: “Stedelijke ontwikkeling – stap 3” uit het raadsvoorstel van 29 oktober 2013 

 
 
Fractie D66 
F. Bas, fractievoorzitter 
 
 
Fractie Duurzaam Natuurlijk Alternatief 
F. Teerink, fractievoorzitter 
 


