
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Aanwezig:

Extra 
aanwezig:

25 januari 2022
19.30 uur
Teams

Dhr. J.Th. Kröger (voorzitter), M. Teijema (griffier), dhr. M.A.J. Sanders (CDA), dhr. R.M. 
Bakker (CDA), dhr. C.C. Wang (Seniorenpartij Schagen), dhr. P.J. Vlam (VVD), dhr. J. 
Perton (VVD), dhr. W.J. Stam (VVD), dhr. S.C. Kruijier (JESS Lokaal), dhr. M. Streefkerk 
(JESS Lokaal), mw. V.C. van Vuuren (PvdA), dhr. H.C.P.M. Piket (PvdA), dhr. L. Riteco 
(GroenLinks), dhr. B.W. Sintenie (GroenLinks), dhr. F. Teerink (Duurzaam Schagen), 
dhr. H. Vogel (D66), dhr. W.P. Rijnders (SP), mw. H.P. Bredewold (Wens4U).  

Wethouder: J.C.J. Beemsterboer.

1. Opening
 
2. Mededelingen

De voorzitter geeft aan het stuk geagendeerd door de SP (inzake CPO), agendapunt 
15 te willen verplaatsen naar 2 februari a.s. Dit o.a. vanwege de late beantwoording 
van vragen en toesturen van een raadsinformatiememo. De insprekers met 
betrekking tot CPO spreken vanavond wel in. Zij worden voor 2 februari ook 
uitgenodigd.

3. Insprekers
- De heer Laan spreekt in namens CPO initiatief Warmenhuizen
- De heer Van Wichen spreekt in namens CPO Den gouden Hoeck
- De heer Karsman, namens de heer Kuikman voor agendapunt 9” 

“Bestemmingsplan Zuiderweg 4-6 Schagen”. 

4. Vaststellen agenda
De voorzitter stelt voor agendapunt 15 “Stuk geagendeerd door de SP mbt CPO te 
verplaatsen naar 2 februari a.s. De meerderheid van de fracties stemt hiermee in.

De heer Vogel verzoekt zijn rondvraag met betrekking tot Gedempte Gracht 54 als 
apart agendapunt te behandelen. De voorzitter maakt hier agendapunt 15b van.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

5. Vaststelling eerste partiele herziening van bestemmingsplan Buitenvaert in 
Schagerbrug

Sprekers: Sintenie, Vogel, ph. Beemsterboer.

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 
voor de raad van 17 februari 2022.

6. RO-21-006 Vaststelling bestemmingsplan Kalverdijkerlaantje 20 Tuitjenhorn
De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 
voor de raad van 17 februari 2022.

7. Vaststellen bestemmingsplan Rode Kool te Sint Maarten
Sprekers: Wang, Riteco, Vogel, ph. Beemsterboer

Ph. Beemsterboer zegt toe uit te zoeken hoe het zit met de parkeernorm zoals 
genoemd op bladzijde 33 en geeft aan hier schriftelijk op terug te komen.

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te 
agenderen voor de raad van 17 februari 2022.

1

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering 



8. Vaststellen bestemmingsplan Kalverdijk 16-18
De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 
voor de raad van 17 februari 2022.

9. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuiderweg 4-6 te Schagen
Sprekers: Van Vuuren, Vlam, Rijnders, Wang, Vogel, Kruijer, Sintenie, Sanders, 
Bredewold, ph. Beemsterboer.

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te 
agenderen voor de raad van 17 februari 2022.

10. Vaststelling bestemmingsplan uitbreiding EMT ’t Zand
Sprekers: Riteco, Streefkerk, Van Vuuren, Vlam, Rijnders, Wang, Bredewold, ph. 
Beemsterboer.

Ph. Beemsterboer zegt toe eind mei de raad te laten weten waar de compensatie 
komt. Tevens zal hij het bedrijf mee geven om compensatie ook op de locatie te 
doen.

De heer Riteco geeft aan bij de raad met een stemverklaring te komen.

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk met 
stemverklaring te agenderen voor de raad van 17 februari 2022.

11. Beslissing op bezwaren Wet voorkeursrecht gemeenten Schagen oost
Sprekers: Rijnders, Perton, Van Vuuren, Kruijer, Riteco, Bredewold, Vogel, ph. 
Beemsterboer.

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 
voor de raad van 17 februari 2022.

12. Bespreeknotitie concept Ontwikkelvisie stad Schagen 2040
Sprekers: Riteco, Kruijer, Van Vuuren, Stam, Vogel, Bredewold, Teerink, Rijnders, 
Bakker, ph. Beemsterboer.

13. Besluitenlijst en toezeggingenlijst
Besluitenlijsten 23, 24 en 25 november 2021:
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

Toezeggingenlijst:
Sprekers: Riteco, Van Vuuren, Piket.

De voorzitter geeft aan dat de toezeggingenlijst besproken zal worden in het 
volgende presidium.

De voorzitter schorst de vergadering tot 2 februari 2022. Behandeld worden dan de 
agendapunten:
- 14 “Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht 

portefeuillehouders”.
- 15 “Stukken geagendeerd op verzoek van de SP fractie (CPO)”.
- 15b “Gedempte Gracht 54, op verzoek van D66”.
- 16 “Rondvraag”.

Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Aanwezig:

Extra 
aanwezig:

2 februari 2022
19.30 uur
Teams

Dhr. J.Th. Kröger (voorzitter), dhr. L. Hooghiemstra (griffier), dhr. M.A.J. Sanbders 
(CDA), dhr. C.H.J. Quint (Seniorenpartij Schagen), dhr. P.F.J. Vriend (Seniorenpartij 
Schagen), dhr. W.J. Stam (VVD), dhr. M. Streefkerk(JESS Lokaal), mw. M.G. van 
Musscher (PvdA), dhr. B.W. Sintenie (GroenLinks), dhr. H. Vogel (D66), mw. U.L.M. 
Smit-Kiekebos (SP), mw. H.P. Bredewold (Wens4U) en J.J. Freijsen-Vacano (Wens4U).

Wethouder: J.CJ. Beemsterboer, dhr. J. Jonker van de afdeling Ruimtelijke projecten en 
de eerdere insprekers de heren Laan en Van Wichen.

1. Opening



 De voorzitter heropent de vergadering.
2. Mededelingen

Geen.

3. Vaststellen agenda
Betreft vervolg van de geschorste vergadering van 25 januari 2022.
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunten doorgeschoven vanuit OV 25 januari

4. Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht
Sprekers: Streefkerk, Vriend, Bredewold en ph. Beemsterboer.

De ph. zegt toe dat hij naar aanleiding van vragen van de Seniorenpartij Schagen de 
status van de aanvraag zonneweides Belkmerweg 24 zal nagaan en de raad hierover 
zal informeren.

5. Behandeling CPO op verzoek SP-fractie
Sprekers: Smit, Quint, Stam, Van Musscher, Sintenie, Streefkerk, Freijsen, Vogel, 
Jonker, Laan, Van Wichen en ph. Beemsterboer.

Naar aanleiding van de behandeling van dit punt vat de voorzitter de discussie als 
volgt samen:

- De kaders CPO zijn de inspraak in en komen terug in de raad;

- Ph. gaat in gesprek met de heren Laan en Van Wichen om hen meer duidelijkheid 
te verschaffen over deze materie en koppelt het resultaat binnen 4 weken terug 
naar de oordeelsvormende vergadering.

6. Op verzoek van de fractie D66: Gedempte Gracht.
Sprekers: Vogel en ph. Beemsterboer.

7. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

6. Sluiting

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van ???? 2022,

De griffier oordeelsvormende vergadering,                                   De voorzitter,

Het video verslag is direct na de vergadering te raadplegen op de gemeentelijke website 
naar sprekers en agendapunten. 


