
Oordeelsvormende vergadering
Agenda

Datum 02-03-2021
Aanvang 19:30
Locatie via teams
Voorzitter De heer S. Lensink

 
1 Opening

2 Mededelingen

3 Insprekers

Mw. Brouwer over Aan Noordzee

Mw. Goldbach over herinrichting Koorndijk

Dhr. Kruijer (voorzitter dorpsraad Tuitjenhorn) over de herinrichting Koorndijk

4 Vaststellen agenda

Stukken ter advisering

5 Herstelbesluit bestemmingsplan Langevliet 17 en 18, Callantsoog

Naar aanleiding van ingediend beroep tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Langevliet 17 – 18
te Callantsoog’ heeft overleg plaatsgevonden tussen initiatiefnemer en de indieners van beroep. Indieners hebben
toegezegd hun beroep in te trekken wanneer in de
planregels en verbeelding een voorwaardelijke verplichting wordt opgenomen voor de aanleg van een
groenblijvende haag op de erfscheiding. Voorgestelde aanpassing voorziet hierin.

6 Ontheffingen verlenen voor te hoge landbouwvoertuigen

In de gemeente zijn naar verwachting enkele tientallen landbouwvoertuigen die hoger zijn dan 4 meter. Dit is
volgens de wet niet toegestaan. Tot 1 april 2020 werd dit gedoogd door de politie, maar nu niet meer. De
landbouw is in Schagen een belangrijke economische activiteit. En het risico op ongevallen is onder voorwaarden
erg beperkt. Om deze redenen worden eenmalig voor deze
landbouwvoertuigen ontheffingen verstrekt. Met dit besluit worden regionaal zoveel mogelijk dezelfde
regels gehanteerd.

Ter bespreking



7 Besluitenlijst en toezeggingenlijst

a besluitenlijsten

b toezeggingenlijst

8 Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht

a Mededelingen portefeuillehouders

b Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen

9 Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties

a Zienswijzen herinrichting Koorndijk op verzoek PvdA, GroenLinks en JESS-Lokaal

b Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Nes 32 op verzoek D66. (Het betreft zienswijzen ingebracht
tegen het ontwerpbestemmingsplan Nes 32 Schagen, een Ruimte voor Ruimte bestemmingsplan.
Een agrarisch bouwperceel wordt omgezet naar wonen met 7 woningen extra boven de bestaande
bedrijfswoning. De nieuwe woningen worden gesitueerd rondom een cul-de-sac vanaf de Nes. D66
wil niet inhoudelijk op de zienswijzen ingaan. Zij vormen de aanleiding om het proces en de
procedure aan de orde te stellen.)

c Vragen Duurzaam Schagen m.b.t. stikstofbrief provincie, op verzoek van Duurzaam Schagen

d Motie JESSLokaal onderhoudsniveau toeristische gebieden gelijk trekken

10 Rondvraag

11 Sluiting
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