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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

6 oktober 2020 

19.30 uur 

Teams 

Dhr. F. Teerink (voorzitter), dhr. L. Hooghiemstra (griffier), mw. M. Teijema (griffier), dhr. S.M. 

Lensink (CDA), dhr. H.C. Broersen (CDA), dhr. R.M. Bakker (CDA), dhr. P.F.J. Vriend 

(Seniorenpartij), dhr. C.C. Wang (Seniorenpartij), mw. M.A.F. Wijnker (Seniorenpartij), dhr. 

W.J. Stam (VVD), dhr. S.C. Kruijer (JESS), mw. V.C. van Vuuren (PvdA), dhr. J. Schrijver 

(PvdA), mw. M.A. Leijen (PvdA), dhr. G. Rot (GroenLinks), dhr. R. Verhoef (Duurzaam 

Schagen), dhr. H. Vogel (D66), mw. M. Struijf (D66), dhr. W.P. Rijnders (SP), dhr. H. de Boer 

(SP), mw. J.H. Freijsen (Wens4U), mw. H.P. Bredewold (Wens4U). 

 

Wethouder J.C.J. Beemsterboer.  

 

 

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

 Geen mededelingen. 

 

3.  Insprekers 

Dhr. W. de Groot, namens CPO Torenven 

Dhr. N. Hietberg, agendapunt 6, 

Dhr. I. Kramer, agendapunt 6, 

Mw. A. Beenhakker, namens Vereniging Sandepark, agendapunt 6, 

Dhr. F. Delis, namens VsvP, agendapunt 7; 

Dhr. M. Janssen van Duinbehoud 

 

4.  Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 5 komt na 6 en 7. 

 

Spreker: de heer Vogel 

 

6.  Vaststellen bestemmingsplan Helmweg 10, Grote Keeten 

Insprekers: Hietberg, Kramer en Beenhakker. 

Sprekers: Stam, Wang, Leijen, Bakker, De Boer, Rijnders, Rot, Vogel, Verhoef, Kruijer en ph. 

Beemsterboer. 

De ph. zegt in de 2e termijn toe dat hij nog tussentijds bij de provincie de mogelijkheid 

van woningbouw zal nagaan. 

Op verzoek van dhr. Wang geeft de ph. aan dat volgende projecten nog lopen: 

Boskerpark (is bestemd), Duinhotel naast strandopgang en het huidige bestemmingsplan 

Helmweg 10.  

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 27 oktober 2020. 

7.  Vaststellen bestemmingsplan Kustzone Petten 2020 

 Insprekers: Delis en Janssen. 

Sprekers: Stam, Vriend, Bredewold, Van Vuuren, Lensink, Rijnders, Rot, Struif, Verhoef, S. 

Kruijer en ph. Beemsterboer 

 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  



 

  

De ph. zal de uitspraak van de Raad van State nog bij de griffie aanleveren.  

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 27 oktober 2020.  

5. Vaststellen bestemmingsplan nieuwbouwlocatie Denneweg 

Sprekers: Stam, Wang, Freijsen, Leijen, Broersen, Rijnders, Vogel, S. Kruijer, Verhoef en ph. 

Beemsterboer. 

 Vanuit de oordeelsvormende vergadering komt het verzoek aan de ph. om de 

mogelijkheid te onderzoeken van een publieksvriendelijke samenvatting van de 

zienswijzen.  

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 27 oktober 2020. 

 

8. Vaststellen bestemmingsplan Veluweweg 44, Adamsland, Waarland 

Sprekers: Wijnker, Vogel en ph. Beemsterboer. 

De ph. zegt toe na te zullen gaan, waarom bij de straatnaamgeving is afgeweken van 

het advies van de historische vereniging Waarland van Toen. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 27 oktober 2020.  

9. Vaststellen bestemmingsplan Ruigeweg 79, Sint Maartensbrug 

Sprekers: Vogel en ph. Beemsterboer. 

De heer Vogel stelt voor om dit agendapunt van de agenda te halen omdat het nog 

niet klaar is voor besluitvorming. Op voorstel van de voorzitter zal de ph. contact 

opnemen met de heer Vogel om een en ander door te spreken. Vooralsnog wordt dit 

voorstel aangehouden. 

10. Vaststellen bestemmingsplan Schaapskuilweg 16 in Waarland 

  

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 27 oktober 2020. 

 

11. Vaststellen bestemmingsplan Bonkelaarsdijk 5 te Schagen 

 Sprekers: Leijen, Vogel en ph. Beemsterboer. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 27 oktober 2020.  

 

Ter bespreking 

12. a. Besluitenlijst d.d. 25 en 26 augustus 2020 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 b. Toezeggingenlijst 

Mw. Leijen ziet graag de toezegging met betrekking tot het “onderzoek strandveiligheid” 

wat nader geconcretiseerd. Er staat namelijk geen termijn van afhandeling bij. Zij zou 

graag zien dat alles voor de komende zomer is afgedaan.  

13. Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht 

 Spreker: Broersen 

14. Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties 

 De brieven 20 09 15 en  20 09 16 worden gelijktijdig behandeld. 



 

  

Sprekers: Bredewold, Schrijver en ph. Beemsterboer. 

15. Rondvraag 

 Spreker: mw. Bredewold. 

16. Sluiting 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 24 november 2020, 

 

 

De griffier oordeelsvormende vergadering,                                    De voorzitter, 

 

 

             

 

 

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. 

 

 


