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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

3 september  2019 

20.30 uur. 

Pro Bedrijven, Witte Paal 122 Schagen 

dhr. J.Th. Kröger(voorzitter), mw. E. Zwagerman (griffier oordeelsvormende vergadering), 

dhr. H.C. Broersen(CDA), dhr. P.N.S. Boon (CDA), dhr. C.C. Wang (Seniorenpartij 

Schagen), dhr. L.G.M. Roozendaal (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. J.P. Kruijer (JESS), dhr. J.C. Schrijver (PvdA), M.G. van Musscher (PvdA) 

dhr. F.N.J. Jansen (D66), dhr. H. Vogel (D66), dhr. S. Rezelman (SP), dhr. W.P. Rijnders (SP), 

mw. H.P. Bredewold (Wens4U), mw. M.C. Verloop(Wens4U), dhr. F. Teerink (Duurzaam 

Schagen), dhr. L.A.J. Riteco (GroenLinks), dhr. W.J. Steijvers van Orselen (GroenLinks). 

 

Wethouders J.C.J. Beemsterboer, J. M. Kruit, H. Heddes,   

 

 

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

In verband met de verbouwing van de raadzaal vind de vergadering plaats in de grote 

vergaderzaal van het Noorderkwartier. De voorzitter bedankt hun voor de gastvrijheid. p 

3.  Insprekers 

1. Mevrouw J. Bijvoet, namens de klankbordgroep Callantsoog 

2. Mevrouw L. Kootstra over het Westerpark 

3. De heer N. Konijn over de herinrichting van de Schagerweg (inspreken bij 

agendapunt 12). 

 

Ad 1 

De klankbordgroep brengt haar advies uit aan het college. T.z.t. ontvangt de 

vergadering graag een reactie vanuit het college. 

Ad 2 

De inspreekster wordt bedankt voor haar inbreng. De voorzitter verzoekt de wethouder 

de inspreekreactie mee te nemen in de verdere planontwikkeling.  

 

 

4.  Vaststellen van de agenda 

Sprekers: Vogel en Vlam 

 

De agendapunten 5 en 6 worden bespreekstukken. 

Agendapunt 12 wordt behandeld na agendapunt 6. 

 

De agenda wordt met inachtneming van genoemde wijzigingen vastgesteld. 

 

5.  Vaststelling bestemmingsplan Sportlaan 57 Oudesluis 

 Sprekers: Vogel, Vlam, ph Beemsterboer en Teerink. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk met 

stemverklaring ( VVD en D66) te agenderen voor de raad van 24 september 2019.  

 

6. Vaststellen bestemmingsplan Grote Sloot  121 te Burgerbrug 

Sprekers: Vogel en ph Beemsterboer. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 24 september  2019. 

 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  
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12. Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties 

 a. brief 19 06 05 Herinrichting Schagerweg te Schagerbrug 

 De heer Konijn spreekt in bij dit agendapunt. Hij geeft aan dat maandag 26 augustus jl. 

een gesprek is geweest met ph Heddes. De bewoners maken zich zorgen over de 

trillingen bij het passeren van zwaar vrachtverkeer. De Schagerweg wordt gebruikt als 

sluiproute. 

 Ph Heddes geeft aan nog in gesprek te zijn met de bewoners. 

 Overige sprekers Bredewold, Kruijer (S.C.) en Van Wijk. Mevr. Van Wijk heeft nog een 

tweetal vragen. De voorzitter verzoekt deze schriftelijk te stellen. 

 De Ph geeft aan de vergadering op de hoogte te houden. 

 

7. Meerjarenprognose Grondexploitaties 2019 

 Sprekers: Roozendaal, Verloop, Perton, Schrijver, Vogel en ph Beemsterboer. 

 De heer Roozendaal complementeert de afdeling voor de leesbaarheid van de 

Meerjarenprognose Grondexploitaties. Hij vraagt aandacht voor de staat van 

onderhoud van de Voorweg te Groote Keeten. 

 De ph antwoordt dat de uitspraak van de Raad van State over de PAS gevolgen kan 

hebben voor alle bouwprojecten. Er is nog veel onduidelijk. 

T.  Toegezegd wordt de staat van onderhoud van de Voorweg te bekijken (portefeuille van 

wethouder Heddes) 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 24 september  2019. 

 

 

8. Grondprijzenbrief 2019 

 Sprekers: Broersen, Teerink, Wang, Vlam, Musscher, Verloop, Vogel, en ph Beemsterboer. 

 Sprekers in tweede termijn: Musscher Vogel, Broersen en ph Beemsterboer 

De voorzitter geeft aan dat het besluit is “geen wensen en bedenkingen”. Als deze er wel 

zijn, moet het besluit geamendeerd worden. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen  

voor de raad van 24 september 2019. 

 

9. Vaststelling bestemmingsplan en omgevingsvergunning Bestemmingsplan Buitengebied 

Zijpe Zonnepark 

Sprekers: Broersen, Wang, Bredewold, Vogel, Vlam. Schrijver, Kruijer (S), Teerink, ph 

Beemsterboer. 

Sprekers in tweede termijn: Verloop, Broersen, Steijvers van Orselen ph Beemsterboer en 

ph Heddes 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 24 september  2019. 

 

 

10.  Besluiten en toezeggingenlijsten 

 a. Vaststellen besluitenlijst 11 juni 2019 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

b.  Toezeggingenlijst: 

 Geen opmerkingen 

 

11.  Mededelingen in het kader van de actieve informatie plicht 

 a. Mededelingen portefeuillehouders: 

  Sprekers: Wang, Roozendaal, Kruijer (S), Vogel  en ph. Heddes en Beemsterboer. 

 

De gestelde vragen naar aanleiding van de actieve informatieplicht worden 

door de portefeuillehouders beantwoord. 

 

 b. Mededelingen Gemeenschappelijke regelingen 

  Er zijn geen mededelingen. 

 

13.  Rondvraag. 
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Vraag Wens4U is schriftelijk afgedaan en zit bij de stukken. Er zijn verder geen vragen voor 

de rondvraag. 

 

14.  Sluiting 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 15 oktober 2019, 

 

 

De griffier oordeelsvormende vergadering,                                    De voorzitter, 

 

 

 

 

M. Teijema       J.Th. Kröger 

 

 

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. 

 

 

     

            

    


