
Schagen                    

 

Motie 

 
Agendapunt : 20  
 
Onderwerp : Structuurvisie Petten, voortgang, zandlevering en vervolg plandeel Corfwater 
 
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 30 september 2014 
 
Overwegende/constaterende dat: 

1. op het moment van het raadsvoorstel van 25 maart 2014 de gemeente de voor de  
uitvoering van de structuurvisie Petten de noodzakelijke gronden voor de uitvoering 
niet in bezit waren; 

2. zowel de externe projectleider/adviseur in een voorafgaande presentatie als de 
verantwoordelijk wethouder, de heer Beemsterboer, op vragen c.q. opmerkingen de 
suggestie hebben gewekt dat het alleen ging om de verwerving van die gronden  

3. er nu het voorstel ligt om van de zandlevering en de verwerving van Corfwater af te 
zien omdat nu blijkt dat een aanzienlijk deel van de grond waarop het vakantiepark is 
geprojecteerd en de helft van de grond van ontwikkelaar Tuin binnen het Natura 2000 
gebied valt; 

4. in het raadsvoorstel eufemistisch wordt aangegeven dat dat gegeven nog niet in het 
raadsvoorstel van 25 maart 2014 was verwerkt; 

5. de verantwoordelijk portefeuillehouder bij de behandeling van het voorliggende 
raadsvoorstel in de commissie Ruimte van 15 september 2014 melding heeft 
gemaakt van zijn telefonisch overleg met de externe projectleider en scribent van het 
raadsvoorstel van 25 maart 2014 en dat deze heeft toegegeven dat er een fout is 
gemaakt; 

6. door het ontbreken van regie bij de externe projectleider/adviseur bij dit projectplan er 
onnodige kosten zijn gemaakt in de vorm van onder andere een businessplan en een 
maatschappelijke kosten baten analyse en mogelijke vervolgschade in de vorm van 
claims en de afhandeling daarvan; 

7. het niet ongebruikelijk is het bedrijf waarbij de externe projectleider/adviseur is 
ingehuurd aansprakelijk te stellen voor die kosten vervolgschade. 

 
Verzoekt het college  

  een overzicht te maken van de kosten die, zoals nu blijkt,  onnodig zijn gemaakt;  

  het bedrijf waarvan de externe projectleider/adviseur is betrokken aansprakelijk te stellen 
voor die kosten en indien die meer bedragen dan kosten van de projectleider/adviseur tot 
tenminste de kosten van die projectleider/adviseur. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
Mw. J.M. Kalff  (D66)     P.F.J. Vriend (Senioren Partij) 
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