
Oordeelsvormende vergadering
Agenda

Datum 20-04-2021
Aanvang 19:30
Locatie via Teams
Voorzitter De heer J.Th. Kröger

 
1 Opening

2 Mededelingen

3 Insprekers

4 Vaststellen agenda

Stukken die rechtstreeks naar de raad kunnen

5 Vaststellen bestemmingsplan Gedempte Gracht 54, Schagen

De initiatiefnemer wil de uitgebrande bakkerij aan de Gedempte Gracht 54 in Schagen slopen en vervangen
door een nieuw winkelpand met daarboven appartementen. Dit is niet passend binnen het bestemmingsplan.
Dat betekent dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden.
Het bestemmingsplan heeft de procedure doorlopen en kan nu worden vastgesteld.
Door het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen er appartementen in het centrum van Schagen
gerealiseerd worden. Ook kan de ruimtelijke kwaliteit van de Gedempte Gracht omhoog.

6 Vaststellen bestemmingsplan Ringvaartweg 44, Waarland

In het kader van de Ruimte voor Ruimte-regeling heeft het ontwerpbestemmingsplan "Ringvaartweg 44 Waarland"
ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijze ingediend. Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming
van ''Agrarisch'' naar ''Wonen'' en het op richten van 2 woningen. Hiervoor is een herziening van het
bestemmingsplan vastgesteld.

7 Vaststellen bestemmingsplan Woudmeerweg 22, Dirkshorn

In het kader van de Ruimte voor Ruimte-regeling heeft het ontwerpbestemmingsplan "Woudmeerweg 22 te
Dirkshorn" ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijze ingediend. Het plan voorziet in het
verkleinen van het agrarische bouwvlak. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan vastgesteld.

Stukken ter advisering

8 Vaststelling bestemmingsplan 'Haringhuizerweg 1 Schagen'



Door initiatiefnemer is een plan ingediend voor het bouwen van 12 (ecologische koop)woningen
naast Haringhuizerweg 1 in Schagen. Het plan is stedenbouwkundig aanvaardbaar en voldoet aan
het woningbouwprogramma. Voor het plan is een bestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd.
Het bestemmingsplan en het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan kunnen nu worden vastgesteld.

9 Afval- en Recycleplan 2021-2025

Middels het Afval en recycleplan Gemeente Schagen 2021-2025 wordt lokaal uitvoering gegeven aan de
vermindering van het huishoudelijke afval. Daarmee wordt invulling gegeven aan de zesde programmalijn:
Circulaire economie, binnen het Duurzaamheidsprogramma ‘Samen bouwen aan een duurzaam Schagen 2020-
2050’, wat door de gemeenteraad in juni 2020 is vastgesteld.
Aan de hand van de verbetermaatregelen en optimalisaties zoals beschreven in het Afval en
recycleplan Gemeente Schagen 2021-2025 wordt getracht restafval te verminderen en een zo hoog mogelijk
percentage
materiaalhergebruik te bereiken, een en ander binnen het evenwicht van de zogenaamde afvaldriehoek:
milieu(doelstelling), service(niveau) en kosten(aspect).

Ter bespreking

10 Besluitenlijst en toezeggingenlijst

a besluitenlijsten

b toezeggingenlijst

11 Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht

a Mededelingen portefeuillehouders

b Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen

12 Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties

a Verzoek CPO-Bogtmanweg (op verzoek PvdA)

b Brief m.b.t. Oldskoel (op verzoek Seniorenpartij Schagen en D66)

c Camping NoordZee (onder voorbehoud op verzoek D66)

d Raadsinformatiememo project De Rode Kool Sint Maarten (Op verzoek van de PvdA)



e Mogelijke bestemmingswijziging van “bedrijf” naar “wonen” voor ruimtes gelegen boven de
Action/Wibra in Schagen (op verzoek D66)

13 Rondvraag

14 Sluiting

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

