
Initiatiefvoorstel 

Onderwerp:  Uitgangspunten Sint Maartenzee

Referte: raadsbesluit van 4 juli 2017

De raad van de gemeente Schagen, 

Constaterende dat:
 De gemeenteraad op 4 juli 2017 drie uitgangspunten heeft vastgesteld voor de realisatie van 

(deel) projecten in het gebied Sint Maartenszee;
 Een aldaar gevestigd recreatiebedrijf  al jaren serieuze plannen heeft voor  uitbreiding;
 Enkele aangrenzende bedrijven aan de Westerduinweg de mogelijke uitbreiding als een 

bedreiging voor hun bedrijfsvoering  zien; 
 Reizende bollenkramen de grond in Schagen steeds minder uniek en onmisbaar maken voor  

een gezonde agrarische bedrijfsvoering;
 De  gemeenteraad het college al diverse keren heeft opgeroepen in onderling overleg tot een 

oplossing te komen;
 Er grote behoefte is aan de versterking en verbetering van het toeristische aanbod in de 

gemeente Schagen;
 In de praktijk is gebleken dat de huidige formulering van punt 3 van het eerder genoemde 

besluit van 4 juli 2017 iedere verdere uitbreiding van (innovatieve) recreatieve voorzieningen 
van de camping Aan Noordzee feitelijk in de weg staat,

overwegende dat

 De bemiddeling door het college tussen betrokken partijen tot op heden niet tot een 
oplossing heeft geleid;

 Er een evenwichtige afweging moet kunnen worden gemaakt tussen de belangen van alle 
betrokken bedrijven in Sint Maartenszee; 

 De ontwikkeling van een innovatieve, duurzame, uitbreiding in de recreatiesector 
ondersteuning verdient;

 Hiertoe de tekst van punt 3 van het besluit van de raad van 4 juli 2017 moet worden 
geamendeerd,

besluit punt 3 van het besluit van 4 juli 2017, met nummer: 17.029167 als volgt aan te passen:

1.  na “recreatieparken en” toe te voegen: “parallel aan”.
en
2. De passage “Het is niet mogelijk dat in de betreffende zone losse enclaves (agrarische en 

recreatief) ontstaan” te schrappen.
 

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Schagen, S.M. Lensink, fractievoorzitter
Fractie D66 Schagen, Mr F.N.J. Jansen, fractievoorzitter
Fracie JESS Lokaal, H.Kröger, fractievoorzitter
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