
  

 

 

Schriftelijke vragen 

Onderwerp : Strategische aankoop Halerweg 2-2a 

Aan : het college  B&W 

Datum : 7 maart 2019 

Naar aanleiding van de aankondiging van het college om na Halerweg  1 ook Halerweg 2-2a aan te schaffen 

heeft de VVD enkele vragen. 

1. Is er bodemonderzoek gedaan op de aan te schaffen percelen? 

Ja, er is bij de koopovereenkomst een ‘Rapport bodemloket’ van Rijkswaterstaat (d.d. 2019) 

toegevoegd waarin vermeld is dat het perceel voldoende onderzocht/gesaneerd is. Ook is er een rapport 

van het RUD (d.d. 2015) waarin ditzelfde is opgenomen. Beide rapporten zijn van 2019. 

2. De geluidsbelasting is vrij hoog. Staat dit toekomstige ontwikkeling in de weg? 

Op dit moment wordt opnieuw onderzoek gedaan naar geluidcontouren. Met geluidwerende 

maatregelen zijn ontwikkelingen vaak toch mogelijk. 

3. De VVD is van mening dat de aanschaf van Halerweg 2-2a de positie van Dhr Blokker van Halerweg      

nummer 3 versterkt. Verwacht u straks een  hoge prijs? 

Op het perceel van de heer Blokker (Westerweg 2 en 3, Halerweg 3 is het meest westelijk gelegen 

perceel) is al lang een extra bestemming gevestigd ‘hotel’. De waarde van het perceel zou door onze 

aankopen iets kunnen stijgen. 

4. De VVD vraagt zich af of er een visie  voor de gehele gebiedsontwikkeling is opgesteld en wanneer de 

raad zal worden betrokken bij het vormen hiervan. 

Er is nog geen visie opgesteld. Het betreft hier een strategische aankoop. 

5. Hoe lang lopen de contracten van de huurders nog en kunnen die bij eventuele koop eenzijdig worden 

ontbonden om snelle herontwikkeling mogelijk te maken?  

Zoals opgenomen onder ‘Argumentatie’ – ‘invloed’ in het raadsvoorstel zijn er 3 overeenkomsten. Eén 

met een looptijd tot oktober 2021 en twee tot oktober 2026. Ontbinding is door huurder op elk moment 

mogelijk en door verhuurder alleen bij het einde van de looptijd. Opzegging op korte termijn is wat ons 

betreft niet nodig. 

6. Hoe staat het  college  tegen een aankoop/ ontwikkeling  op de hoek havenstraat/parallelweg 

betreffende oude tankstation van Wirdum. Met het oog op toeristisch aantrekkelijk karakter van plaats 

Schagen zouden de onderhandelingen weer eens opgepakt moeten worden. 

Dit is nu niet aan de orde. Echter, we zouden eens een gesprek kunnen voeren om inzicht te krijgen in 

de voorwaarden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Willem-Jan Stam VVD Schagen 

 



  

 

 

 

 

 

 


