
Aan JESS 

Van  Jelle Beemsterboer 

Datum 19 februari 2018 

Betreft Beantwoording vragen over het dossier brandstofuitgiftepunt zuidoosthoek Witte Paal 

 

 

 

Geachte leden van de fractie van JESS, 

 

U heeft vragen gesteld over het dossier brandstofuitgiftepunt zuidoosthoek Witte Paal. Hierin haalt u 

tevens een reactie aan van voormalig wethouder Jan Bouwes. Graag beantwoord ik uw vragen en 

licht ik de afdoening van het dossier aan u toe.  

 

De vragen 

1. Ontbreekt het binnen het gemeentehuis aan dossierkennis?  

Nee. 

 

2. Heeft de VVD wethouder nagelaten zijn opvolger goed te informeren?  

Nee. 

 

3. Heeft het College bij de afweging deze optie1 daarin meegenomen?  

Nee.  

 

4. Zo, ja: Waarom heeft de portefeuillehouder het niet gemeld aan de gemeenteraad, hij heeft 

informatieplicht? Zo, neen: Was Het College niet bekend met dit dossier of zijn zij hierover niet 

geïnformeerd door het ambtelijk apparaat? 

(Nee) Dit mocht niet worden betrokken bij verlening van de vergunning. Het bestemmingsplan 

liet zonder meer de vestiging van een brandstofuitgiftepunt toe op witte Paal 1a.  

 

Overigens zou, als de optie wel zou zijn afgewogen, de raad daarover niet zijn geïnformeerd, 

omdat de afwikkeling van het dossier conform beleid heeft plaatsgevonden. De aanleiding om 

met voorrang te verkopen is vervallen, de mogelijkheid / wenselijkheid om de bestemming te 

wijzigen is zeer klein en exclusieve verkoop past niet in het verkoopbeleid dat in beginsel 

openbare verkoop gebiedt. 

 

Toelichting op het dossier 

De aanleiding voor eventuele verkoop van de locatie in de zuidoosthoek van Witte Paal ten behoeve 

van een brandstofuitgiftepunt was de voorgenomen verplaatsing van het tankstation Marees op 

Lagedijk. Dit leek een aantal jaren geleden noodzakelijk als gevolg van het bezwaar van Marees tegen 

een voorgenomen verkeerskundige maatregel. Die maatregel is echter nooit uitgevoerd en zal ook niet 

meer worden uitgevoerd. Daarmee is het motief om het tankstation Marees te verplaatsen vervallen en 

is dat deel van het dossier gesloten. De heer Marees is op per brief van 9 februari 2017 op de hoogte 

gesteld over het gemeentelijke standpunt en heeft daar verder niet meer op gereageerd. 

 

Mocht de gemeente Schagen het nodig vinden een brandstofuitgiftepunt mogelijk te maken in de 

zuidoosthoek van Witte Paal, dan moet de bestemming van de locatie worden gewijzigd. Het 

bestemmingsplan van de beoogde locatie heeft op dit moment de bestemming ‘groen’. De kans op 

wijziging van deze bestemming is erg onzeker. De verwachting is dat een wijziging van bestemming 

voor een extra brandstofuitgiftepunt gegronde bezwaren op zal leveren van de exploitanten van de 

twee bestaande brandstofafgiftepunten en andere belanghebbenden. Daarnaast hebben we te 

maken met het provinciale beleid, dat stelt dat bij provinciale wegen er niet meer dan gemiddeld 1 

tankstation per elke 10 kilometer mag zijn, waarbij de afstand tot de dichtstbijzijnde minstens 5 kilometer 

moet zijn. De locatie Witte Paal ligt binnen de 5 kilometerzone van het tankstation bij ’t Veld. Dit 

betekent dat de provincie zeer waarschijnlijk niet akkoord zal gaan. 

 

                                                                 
1 Hoewel niet expliciet benoemd, ga ik ervan uit dat hier verkoop van zuidoosthoek Witte Paal ten behoeve van een 

te vestigen brandstofverkooppunt wordt bedoeld 



Gezien de geringe kans om de bestemming van de zuidoosthoek van Witte Paal te wijzigen, is het ons 

inziens zeer onwaarschijnlijk dat we de grond kunnen verkopen ten behoeve de vestiging van een 

brandstofuitgiftepunt.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

Jelle Beemsterboer 


