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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

Afwezig: 

 

 

27 november 2017. 

20.00 uur. 

Gemeentehuis Schagen. 

 Dhr. F. Teerink (plv. voorzitter), dhr. L. Hooghiemstra (commissiegriffier), dhr. P.H.M. Huits 

(CDA), dhr. A.T. Kleimeer (CDA), dhr. J.A.M. Klaver (CDA), dhr. P.J. Marees (VVD), dhr. J. 

Perton (VVD),  dhr. P.J. Vlam (VVD), Mevr. V.C. van Vuuren (PvdA), dhr. Y. de Nijs (PvdA), 

dhr. J.C. Schrijver (PvdA), dhr. A. Schouten (Seniorenpartij), dhr. L. Roozendaal 

(Seniorenpartij), dhr. G.R. Bloembergen (Seniorenpartij), dhr. C. van Ravenzwaaij (JESS), 

dhr. R. Helvrich (Jess), dhr. H. de Ruiter (JESS), mevr. M. Frowijn (D66), dhr. H. Vogel (D66), 

mevr. H.P. Bredewold (Wens4U), mevr. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), mevr. F. Wiersma-

Hartman (Wens4U), dhr. Verhoef(DNA), en mevr. M. Komen-van Dijk. 

 

De wethouders J.C.J. Beemsterboer en S.J.A. v.d. Veek en dhr. S. van Nieuwenhoven(afd. 

Ruimte). 

 

J.J. Heddes. 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

 

3. Insprekers 

 Dhr. C. Koning, voorzitter Zijper Landschap. 

  

4. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5a.  Besluitenlijst d.d. 16 oktober 2017 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5b. Toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt doorgenomen.  

  

T  Naar aanleiding van een vraag van dhr. Roozendaal zegt ph. Van der Veek toe dat 

binnen 10 werkdagen er een memo komt over de toegankelijkheid van de bushokjes. 

  

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders 

Ph. Beemsterboer: 

T - Makado, stand van zaken financiën; Makado komt via een memo richting de 

commissie 

 

Ph. Van der Veek: 

- Start revitalisering plein Groote Keeten 

- 15 december start Baanpark 

 

T Mw. Bredewold vraagt of er bij het starten van werkzaamheden bij het Baanpark ook 

rekening wordt gehouden met de dieren die daar momenteel in winterslaap zijn. 

 

Ph. Van der Veek zegt toe dat hij dit nagaat en komt met een antwoord. 

 

Dhr. Vlam mist op het schriftelijke lijstje van ph. Beemsterboer het project Sint 

Maartenszee, waarbij hij weet dat dit niet dhr. Beemsterboer zijn portefeuille is. Kan dit 

aan het overzicht worden toegevoegd. 

 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Ruimte  
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Ph. Beemsterboer geeft aan dat hij hier geen voorstander van is. De voorzitter spreekt 

met dhr. Vlam af dat als hij een concrete vraag heeft hij die schriftelijk aan de 

portefeuillehouder kan stellen. 

 

  

6b. Mededelingen rapporteurs Gemeenschappelijke Regelingen 

Dhr. Marees m.b.t. gemeenschappelijke regeling HVC, 14 december 2017 is er 

aandeelhoudersvergadering HVC. Spreker gaat in het kort in op de agenda. 

  

Overige sprekers: Ph. Van der Veek en Van Vuuren. 

 

7. Ingekomen stukken aan de raad geagendeerd op verzoek van de raadsleden 

Er zijn geen stukken geagendeerd.  

               

8. Rondvraag voor de commissieleden  

De door de fracties van de VVD en PvdA ingediende rondvragen zijn schriftelijk 

afgedaan. 

 

De heer Schouten vraagt naar aanleiding van eerder gestelde en beantwoorde vragen 

over Weelweg 15, wat de termijn is die de initiatiefnemer krijgt om dit af te handelen.  

T PH. Beemsterboer zegt doe dat hij schriftelijke nog met reactie komt over de termijn. 

 

De heer De Ruiter geeft aan dat er geen beantwoording heeft plaatsgevonden van de 

twee ingediende vragen van Jess m.b.t. het plein in Petten en 0-meeting verkeer in 

Warmenhuizen.  

 

De commissiegriffier geeft richting de fractie van Jess aan dat de vragen over het plein, 

in overleg met de fractievoorzitter van Jess, artikel 41 vragen zijn geworden. De overige 

vragen zijn hem niet bekend.  

  

Overige sprekers: Schrijver, Klaver en Vogel.  

 

Ter bespreking 

 

9. Bespreeknotitie concept Toekomst perspectief Kust en concept Strandzonering 

Inspreker: dhr. C. Koning. 

 

Overige sprekers: Schrijver, Vogel, Van Vuure, Marees, Seniorenpartij, Bredewold, Klaver, 

De Ruiter, Komen-van Dijk, Verhoef en ph. Beemsterboer  

  

 Omdat er enige onduidelijkheid is over de reikwijdte van de notitie, geeft de 

portefeuillehouder aan dat het vanavond alleen over het strand gaat. De duinen en de 

binnenduinrand komen in de loop van 2018 aan de orde. 

 

Samenvatting: 

Na de nodige discussie blijken de fracties van CDA, VVD, Jess en Seniorenpartij, in 

tegenstelling tot de notitie, voorstander te zijn van 365 dagen recreatie in een huisje op 

het strand. 

 

10.  Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

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

gemeentelijke website naar sprekers, agendapunten en vergaderstructuur per agendapunt 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van 29 januari 2018, 

 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                           J.J. Heddes 


