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Geachte heer, mevrouw 

 

 

Hieronder treft u de beantwoording aan van de artikel 43-vragen van “PvdA Schagen, Wens4U, SP, 

D66 en VVD” met betrekking tot het Bestemmingsplan Transformatorstation Sint Maartensweg.  

 

1.  Is het college met ons van mening dat vanwege deze situatie een heroverweging over de 

exacte plaats van het regelstation mogelijk zou moeten zijn, waarbij plaatsing bijvoorbeeld 

verder van de weg af een optie zou kunnen zijn?  

 

Wij zijn met u van mening dat zicht en ruimte belangrijke waarden zijn. In het voortraject is dit 

daarom zorgvuldig onderzocht en ons inziens voldoet voorliggend plan aan een goede 

ruimtelijke ordening. In de toelichting van het vast te stellen bestemmingsplan en de 

onderliggende onderzoeken wordt dit onderbouwd. Zie tevens de nota zienswijzen waar 

uitvoerig beantwoord wordt hoe ingespeeld is op de waarden zicht en ruimte uit de 

Omgevingsvisie.  

 

Bij de informatieavond in augustus jl kwam dan ook naar voren dat het grootste deel van de 

aanwezigen de noodzaak inziet en geen probleem heeft met de locatie. Maar dat het 

uiterlijk wel op bezwaren stuitte. Hierom is ervoor gekozen het bestemmingsplan door te laten 

gaan en voor de uitwerking van het ontwerp werksessies met de omwonenden en indieners 

zienswijzen te organiseren. De eerste werksessie is 25 oktober geweest en deelnemers hebben 

hun input gegeven over hoe zij deze locatie zien en wat zij wel en niet zien zitten voor deze 

locatie. Het was een constructieve en leerzame werksessie. De ontwerpers gaan hiermee aan 

de slag. Hierna volgen nog twee sessies. 

 

Wij zijn daarom van mening dat de locatiekeuze zorgvuldig is gemotiveerd en dat geen 

heroverweging nodig is. Wij stellen voor het bestemmingsplan vast te stellen, zodat 

voortvarend gewerkt kan worden aan het oplossen van de knelpunten in het elektriciteitsnet. 

 

 

 

 

 

Ons kenmerk: 22.811769 

*22.811769* 
Relatie met:  

 

 

 

 

   KARINMAK 

  PvdA Schagen – Vera van Vuuren 

Wens4U – Merieke Bredewold 

SP – Wim Rijnders 

D66 – Frans Jansen 

VVD – Angelique van Wijk 
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Als over de inhoud van deze brief onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met  K. Mak van de 

afdeling Bouwzaken & Procedures, te bereiken via bovenstaande contactgegevens. Voor overige 

vragen kunt u contact opnemen met de portefeuillehoudende wethouder S.C. Kruijer 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

De heer A.S. Meijer 

gemeentesecretaris 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 

 

 

 


