
Schagen 

 

 

Onderwerp    : 
 

Oordeelsvormende vergadering van 26 augustus 2020  

Datum           : 25 augustus 2020  
 

Agendapunt 6a. Actieve informatieplicht Beemsterboer 
 

Callantsoog overige locaties 
Jewelweg  heb geen beeld welke plek bedoeld wordt. Kan het op een kaartje 
worden aangegeven?  

 Zonneweides 
Grote Sloot 158- sluit me aan bij de PvdA om als er zienswijzen binnenkomen 
de aanvraag eerst in de oordeelsvormende vergadering ge berspeken. 
De stelligheid dat de aanvraag past binnen het beleid is –ook- voor D66 de 
vraag.  
Hoe legt het college de 2ha uit. Ons beeld is dat grondgebonden zonnepalen 
kunnen binnen het agrarisch bouwvlak van max 2 ha en als het bouwvlak 
minder is tot max 2 ha.  
Wij hebben het gevoel dat het college aan die 2 ha een bijzondere 
interpretatie geeft. 

Tiny houses 
Welke locaties is nu in beeld?  

Petten 
Plein 1945, hoe staat het met het gebied tussen Plein 1945 en Muiweg, 
oostzijde Plein 1945? 

Schagen Oudshorn 
125 woningen op ca 1 ha, is dat niet een wat hoge dichtheid voor deze 
gronden. Hoe hoog worden de verschillende gebouwen. Is er 
overeenstemming over de feitelijke residuele grondwaarde of laten we de 
eigenaar gaan voor een maximale grondopbrengst. D66 heeft niet zo’n goed 
gevoel bij hoe dat proces verloopt.  
Is er het besef dat met bebouwing daar een tunnel onder het spoor volstrekt 
onmogelijk wordt (collegeprogramma?)? 

Schagen Makado 
Is er nu duidelijkheid over fase b of 2, de winkels met daarboven woningen, 
kan de overeengekomen overdracht om niet van de gronde daaronder niet 
worden teruggedraaid. Fase B was feitelijk ook een onderdeel van een plan 
waar ook de locatie vml Postkantoor en de Schubertstraat onderdeel van 
uitmaakte. Dat is achterhaald en nu in feite fase B ook.  

Schagerbrug USP Schagerbrug woningbouw 
Kan uitgelegd worden waarom het college zoveel energie steekt in die locatie 
en de mogelijkheid van bebouwing op de locatie Vesdo b-veld feitelijk in de 
koelkast is belast. Het college schrijft wel dat ze uitbreiding van de organisatie 
voorstaat en stelt het daar van afhankelijk. Die toezegging is gemakkelijk 
omdat het college donders goed weet dat daar veel tijd mee gemoeid is. 
Welke verplichtingen heeft de gemeente tegenover USP dat hier zoveel tijd en 
moeite aan wordt besteed? 
Zijn de goedkope woningen toegezegd aan inwoners van Schagerbrug?  
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Is dit een prestigekwestie geworden voor de portefeuillehouder om reden van 
zijn imago? Wat D66 betreft geeft u Vesdo-B veld voorrang!  
Bent u bereid om een planning van de projecten voor te leggen aan de raad 
om die vervolgens de prioriteit van die projecten te laten vaststellen.? 

Sint Maartensbrug Zonneweide Grote Sloot 158  
Graag een uitleg over de 1,8 ha die zou passen binnen de max. 2 ha bij elk 
agrarisch bouwperceel. Hoe is die 1,8 ha gesitueerd ten opzichte van het 
agrarisch bouwvlak? 
 
  

 
 
 


