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Extra aanwezig: 

 

 

23 april 2019 

19.30 uur. 

Gemeentehuis Schagen. 

Dhr. S.M. Lensink (voorzitter), mevr. M. Teijema (griffier oordeelsvormende vergadering), 

dhr. R.M. Bakker (CDA), dhr. J. Wiskerke (CDA), dhr. C.C. Wang (Seniorenpartij Schagen), 

dhr. L.G.M. Roozendaal (Seniorenpartij Schagen), mw. M.A.F. Wijnker (Seniorenpartij 

Schagen), mw. A.M. van Wijk (VVD), dhr. J. van de Beek (VVD), dhr. P.J. Vlam (VVD), dhr. 

J. Perton (VVD),  dhr. S.C. Kruijer,(JESS), dhr. L. Dignum(JESS),  dhr. J.Th. Kröger, dhr. J.C. 

Schrijver (PvdA), mw. V.C. van Vuuren (PvdA), mw. M.G. van Musscher (PvdA), dhr. H. 

Vogel (D66), mw. J.M. Kalff, mw. J.A. Toorenent-Jonker (D66), dhr. G.L. van der Harst (SP), 

dhr. W.P. Rijnders (SP), dhr. H. de Boer (SP), mw. M.C. Verloop (Wens4U), dhr. R. Verhoef 

(Duurzaam Schagen), dhr. L.A.J. Riteco (GroenLinks), dhr. B.W. Sintenie (GroenLinks), dhr. 

G. Rot (GroenLinks), dhr. W.J. Steijvers van Orselen (GroenLinks). 

 

Wethouders J.C.J. Beemsterboer, J. M. Kruit, H. Heddes en S. van der Veek.  

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

De voorzitter stelt voor de insprekers over agendapunt “Grondexploitatie Denneweg 

Callantsoog” aan het woord te laten bij agendapunt 3 “Insprekers”. Dit zal met name 

gaan om de ruimtelijke ontwikkeling van de Denneweg en niet over de grondexploitatie. 

De insprekers over agendapunt “Vaststelling bestemmingsplan Bladstraat” krijgen het 

woord voorafgaand aan het agendapunt. 

 

3.  Insprekers 

De heer Van den Kommer en de heer De Kip spreken in op agendapunt 

“Grondexploitatie Denneweg Callantsoog”. 

 

Overige sprekers: Verhoef, ph. Beemsterboer, Van Vuuren, Verloop. 

 

4.  Vaststellen van de agenda 

De heer Rijnders verzoekt agendapunt “Wijziging gemeenschappelijke regeling 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord” toch te bespreken. 

 

De heer Steijvers van Orselen verzoekt agendapunt “Vaststelling bestemmingsplan ’t 

Zand-Noord, fase 2” toch te bespreken. 

 

De voorzitter stelt voor agendapunt “Vaststelling bestemmingsplan Bladstraat” gelijk na 

het vaststellen van de agenda te behandelen. 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

9. Vaststelling bestemmingsplan Bladstraat 

Mevrouw Tesselaar, de heer Dekker en de heer Broersen spreken in. 

 

Sprekers in eerste termijn: Rot, Vlam, Roozendaal, Wiskerke, Verloop, Dignum, Van 

Vuuren, Van der Harst, Vogel, ph Beemsterboer. 

 

Sprekers in tweede termijn: Verloop, ph. Beemsterboer, Van Vuuren, Rot, Roozendaal, 

Vlam, Wiskerke, Dignum, Van der Harst. 

 

Naar aanleiding van de discussie wordt toegezegd dat: 

- Een concept tekst voor een amendement (terugbrengen maximaal 9 woningen 

naar 8 woningen) wordt aangeleverd bij de fracties. 
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- Verslag van de bewonersbijeenkomst van 15 april 2019 wordt gevoegd bij de 

stukken. 

- Het opnemen van eigen bewoningsplicht. 

- Het opnemen van instandhoudingsplicht van de parkeerplaatsen op eigen erf. 

- Het aanleggen van een schoolzone op het stuk Bogtmanweg, aangrenzend aan het 

plangebied. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 14 mei 2019. 

 

5. Vaststelling bestemmingsplan “’t Zand-Noord, fase 2” 

Sprekers: Steijvers van Orselen, ph. Beemsterboer. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 14 mei 2019. 

 

6. Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 

Noord 

Sprekers: Rijnders, ph. Heddes. 

 

Toegezegd is de toelichting op de kosten toe te sturen. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 14 mei 2019. 

 

7. Vaststelling Verordening naamgeving en nummering 2019 

  

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 14 mei 2019. 

 

8. Vaststelling bestemmingsplan Westerpark in Schagen 

Sprekers: Kalff, Sintenie, Wang, Perton, Kruijer, Van Vuuren, De Boer, Wiskerke, Verloop, 

ph. Beemsterboer, Vogel, ph. Heddes. 

 

T Ph. Beemsterboer zegt toe te kijken in de archieven of er in het verleden toezeggingen 

zijn gedaan over dit onderwerp, maar hij neemt aan dat als die toezeggingen op papier 

staan deze zijn verwerkt in de voorliggende stukken. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 14 mei 2019. Wens4U komt met een stemverklaring. 

 

10. Grondexploitatie Denneweg, Callantsoog 

Sprekers: Verloop, Bakker, Kröger, Roozendaal, Vogel, Vlam, De Boer, Rot, Van Vuuren, 

ph. Beemsterboer. 

 

T Ph. Beemsterboer zegt toe te zorgen dat de anterieure overeenkomst bij de stukken 

komt. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 14 mei 2019. 

 

11. Geluidsreductieplan bedrijventerrein Lagedijk 

Sprekers: Verhoef, Toorenent, Van de Beek, Van Vuuren, Verloop, Kruijer, Rijnders, ph. 

Heddes, ph. Beemsterboer, Vogel, Rot. 

 

De eerder door enkele fracties schriftelijk gestelde vragen zullen nog schriftelijk worden 

beantwoord. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 14 mei 2019. 

 

12.  Besluiten en toezeggingenlijsten 

 a. Vaststellen besluitenlijst  12 maart 2019 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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b.  Toezeggingenlijst: 

 Sprekers: Musscher, Vogel, ph. Heddes, Verloop, ph. Kruit 

 

 De toezeggingenlijst wordt doorgesproken en aangepast. 

 

13.  Mededelingen in het kader van de actieve informatie plicht 

 a. Mededelingen portefeuillehouders: 

  Sprekers: Vogel, Van Wijk, ph. Kruit, ph. Beemster. 

 

De overige gestelde vragen naar aanleiding van de actieve informatieplicht 

worden door de portefeuillehouders beantwoord. 

 

 b. Mededelingen Gemeenschappelijke regelingen 

  Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 

 

14.  Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties. 

Er zijn geen stukken geagendeerd. 

 

15.  Rondvraag 

 Er is geen rondvraag.  

  

16. Sluiting 

 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 11 juni 2019, 

 

 

De griffier oordeelsvormende vergadering,                                    De voorzitter, 

 

 

 

 

L. Hooghiemstra       ????? 

 

 

Het integrale video verslag is een aantal dagen na de vergadering te raadplegen op de 

gemeentelijke website van de gemeente naar sprekers, agendapunten en vergaderstructuur per 

agendapunt. 

 

 

     

            

    


