Besluitenlijst gemeenteraad
Datum
Tijdstip
Locatie
Voorzitter
Griffier
Notulist
Aanwezig

21 september 2021
19.30 uur
Raadzaal gemeente Schagen
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
De heer G.E.P. Meijer
Mevrouw M. de Vries-Adriaanse (griffiemedewerker)
Aanwezig 26 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), P. de Nijs-Visser
(CDA), M.A.J. Sanders (CDA), P.N.S. Boon (CDA), H.C. Broersen (CDA), , G.J.
Slijkerman (CDA), W. Vonk (CDA), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen),
C.C. Wang (Seniorenpartij Schagen), A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen), I.L.
Kroon (VVD), A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), J. van de Beek (VVD), W.J. Stam
(VVD), J.Th. Kröger (JESSlokaal), L. Dignum (JESSlokaal), S.C. Kruijer (JESSlokaal),
H.C.P.M. Piket (PvdA), M.A. Leijen, J.C. Schrijver (PvdA), F. Teerink (Duurzaam
Schagen), F.N.J. Jansen (D66), W.P. Rijnders (SP), L.A.J. Riteco (GroenLinks), H.P.
Bredewold (Wens4U).

Afwezig
B.J. Glashouwer (CDA), J. Wiskerke (CDA), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij)
Gast:
Uitgenodigd Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), J.M. Kruit
(JESSlokaal), J.J. Heddes (PvdA)

Agenda
1.

Opening

2.

Bepalen stemvolgorde
Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt
dhr. Teerink als eerste zijn stem uit.

3.

Inspreekrecht inwoners
Dhr. Dirickx spreekt in namens de bewoners van de Lagedijkerweg over agendapunt
11 Huisvesting van arbeidsmigranten aan "de Lus" te Schagen.
Mevr. Verbeek spreekt in over agendapunt 12 Rekenkameronderzoek
Schuldhulpverlening Schagen.
Dhr. Mud van Noordkop Centraal spreekt in over agendapunt 20 Verlenging
convenant 2021-2026 Noordkop Centraal.
1

Dhr. Visser van VOF R. Visser spreekt in over agendapunt 22 Vaststellen BP
Molenweg 7 in Warmenhuizen.
Mevr. Van den Berg spreekt in over agendapunt 22 Vaststellen BP Molenweg 7 in
Warmenhuizen.
4.

Vragenuur raadsleden
Mevr. Leijen stelt vragen over de vertraging in de planning van CPO trajecten.
Wethouder Beemsterboer geeft aan dat 3 trajecten wat vertraging hebben
opgelopen door een te kort aan ambtelijke capaciteit, maar dat er inmiddels een
nieuwe projectleider hiervoor is aangetrokken. Voor het project Burgerbrug is op
verzoek van de initiatiefnemers uitstel verleend voor het indienen van een aanvraag
m.b.t. de ondergrondse container en de verplichting van een 2e ontsluitingsweg t.b.v.
calamiteiten.
Dhr. Groot stelt een vraag over het toepassen van de kruimelregeling
bestemmingsplan en over de continuïteit van de stroomvoorziening in de gemeente
Schagen.
Wethouder Beemsterboer geeft aan dat er bij iedere aanvraag goed gekeken wordt
naar de best toepasbare procedure. Als dat de kruimelregeling is, dan wordt die
toegepast. Dat scheelt tijd en geld.
Wethouder Heddes geeft aan dat het inderdaad een probleem is en dat er met
Liander gekeken wordt naar slimme oplossingen die voor de meter gedaan kunnen
worden.

5.

Mededelingen
Mevr. De Nijs deelt mee de vergadering te verlaten bij de behandeling van
agendapunt 18 Bp Rode Kool.
Het CDA heeft in samenspraak met D66 en JESSLokaal een initiatiefvoorstel ingediend
over de recreatie Aan Noordzee. Het college is nu aan zet voor eventuele wensen en
bedenkingen.

6.

Aangekondigde moties en amendementen
Amendementen:
Amendement D66 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten in Schagen oost
Amendement D66 Vaststellen bestemmingsplan Grote Sloot 238 Sint Maartensbrug/
Lagedijkerweg nabij nr. 36 Schagen
Amendement D66 Bedenkingen bestemmingsplan Rode Kool

-

-

Moties
Motie Wens4U GroenLinks Park Waldervaart
Motie VVD Groen Links Duurzaam Schagen Fietsvlonder
Motie D66 Seniorenpartij Wens4U Wijziging bestemming terrein Parallelweg naar
parkeren
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-

Motie CDA Voortgang duurzame energie
Motie CDA Toekomstvisie Petten
Motie CDA Biologisch waterbeheer
Motie CDA Woningsplitsing vergunning kosteloos stellen
Motie Wens4U Duurzaam Schagen Aankoop Ananasbos Schagerbrug
De moties Toekomstvisie Petten, Biologisch waterbeheer en Woningsplitsing
vergunning kosteloos stellen, van het CDA, worden op verzoek van het CDA
verplaatst naar de volgende oordeelsvormende vergadering.
Mevr. Van Wijk geeft aan dat de VVD 2 Amendementen wil indienen over
agendapunt 20 Verlenging convenant 2021-2026 Noordkop Centraal. Deze zal zij
mondeling toelichten.

7.

Vaststellen agenda
De fracties van VVD, GroenLinks, JESSLokaal en CDA wensen een stemverklaring af te
geven bij agendapunt 11 Verklaring van geen bedenkingen huisvesting
arbeidsmigranten “de Lus”.
Dhr. Wang vraagt of agendapunt 11 Verklaring van geen bedenkingen huisvesting
arbeidsmigranten “de Lus” een bespreekpunt kan worden, aangezien de
Seniorenpartij hier een vraag over heeft.
Dhr. Jansen stelt voor om agendapunt 21 Vaststellen Bp Grote Sloot 238 te Sint
Maartensbrug/Lagedijkerweg nabij no 36 te Schagen van de agenda te halen . Hij wil
de wethouder de gelegenheid geven nader overleg met provincie te voeren over de
zienswijze en het plan in de raad van december aan te bieden.
Wethouder Beemsterboer vraagt om het agendapunt wel te behandelen. Hij
verwacht namelijk geen andere mening van de provincie.
Daarnaast verzoekt de wethouder om agendapunt 22 Vaststellen BP Molenweg 7
Warmenhuizen van de agenda te halen en naar de komende Oordeelsvormende
vergadering te verplaatsen. Dit gezien de informatie die de 2 insprekers over dit
onderwerp vanavond verstrekt hebben.
Na inventarisatie bij de fracties blijft agendapunt 21 op de agenda staan.
Agendapunten 11, 17, 18, 19, 20, 23 en 24 worden behandeld als bespreekpunten.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

8.

Besluitenlijst raadsvergadering 22 en 29 juni 2021
De besluitenlijsten zijn vastgesteld.
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9.

Ingekomen post en vragen
a. Artikel 43 vragen
Beantwoording vragen Duurzaam Schagen inzake Pallas reactor
Sprekers 1e termijn: Dhr. Teerink, ph Beemsterboer.

T

Wethouder Beemsterboer geeft aan dat het mogelijk is om een overzicht te
genereren van het totaalbedrag inzake de kosten van de Pallas reactor en zegt toe
een verdere toelichting te geven over hoe de afvalscheiding geregeld is bij COVRA NV
en dit op papier te zetten.
b. Ingekomen post
Dhr. Teerink en mevr. Bredewold verzoeken om brief 21 09 06 Brief bewoners
Mauvestraat inzake nieuwbouwplannen locatie Jozef Israëlstraat (21.730774) te
bespreken in de komende oordeelsvormende vergadering.
Dhr. Wang wil graag van de wethouder weten wat de stand van zaken is inzake brief
21 09 04 mail J. Bommer inzake verzoek update ontwikkelingen Muggenburg
Zuid(21.729239). Mogelijk kan dit middels een raadsinformatiememo naar de raad
gestuurd worden.

Hamerstukken
10.

Vaststellen BP Stroet 117 Sint Maarten
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

12.

Rekenkameronderzoek Schuldhulpverlening Schagen
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

13.

Rekenkameronderzoek Doorwerking 2021
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

14.

Bestuurlijke fusie Regius en Trinitas College
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

15. Nieuwe huisvesting Reddingsbrigade Petten en KNRM reddingsstation Petten
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.
16.

Verordening op de raadsenquête gemeente Schagen 2022
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.
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Ter bespreking
11.

Verklaring van geen bedenkingen huisvesting arbeidsmigranten “de lus”
Sprekers 1e termijn: dhr. Broersen, dhr. Wang, dhr. Stam, dhr. Riteco, dhr. Jansen,
dhr. Rijnders, mevr. Bredewold, ph Beemsterboer.
Dhr. Broersen legt een stemverklaring af namens het CDA en JESSLokaal. Ze zijn blij
met het plan, want er is een groot tekort aan huisvesting. Het is belangrijk om in
gesprek gaan met omwonenden. En het zou goed zijn als het arbeidsmigranten
betreffen die in de gemeente werken.
Dhr. Stam legt een stemverklaring af. De VVD zal tegen het voorstel stemmen, want
zij zijn van mening dat dit niet de juiste locatie is wanneer je alleen arbeidsmigranten
wilt huisvesten. De VVD is wel voorstander van een gemêleerde woonvoorziening op
de gekozen plek.

T

Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de gestelde vragen. Hij zegt toe in
gesprek te gaan met de inspreker en zo nodig met de omwonenden.
Sprekers 2e termijn: Dhr. Wang, dhr. Rijnders.
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht
dat 22 leden voor en 4 leden tegen (VVD) hebben gestemd.
17. Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente in Schagen Oost
Amendement D66 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten in Schagen oost
Dhr. Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement.
Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, mevr. De Nijs, mevr. Leijen, mevr. Bredewold, dhr.
Rijnders, dhr. Teerink, ph Beemsterboer.

T

Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en het
ingediende amendement. Hij zegt toe, om in lijn van het amendement, voor het
betreffende perceel, geen gebruik te maken van het voorkeursrecht, tenzij er zich
extreme scenario’s voordoen (bijvoorbeeld als de grond nodig is voor een fietspad).
Sprekers 2e termijn: Mevr. Bredewold, mevr. De Nijs, mevr. Leijen, dhr. Jansen, ph
Beemsterboer, dhr. Kruijer.
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op aanvullende vragen.
Dhr. Jansen brengt het amendement niet in stemming, gezien het feit dat deze niet
de meerderheid zal halen en legt een stemverklaring af. D66 zal voor het plan
stemmen, maar vindt het jammer dat er nu 2 procedures door elkaar lopen voor een
klein gebied.
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De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen met een
stemverklaring van D66.
18. Geen wensen en bedenkingen Bp Rode Kool en besluit coördinatieregeling
Amendement D66 bedenkingen bestemmingsplan Rode Kool
Mevr. De Nijs verlaat de vergadering bij dit agendapunt.
Dhr. Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement.
Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, mevr. Bredewold, dhr. Wang, mevr. Leijen, dhr.
Rijnders, dhr. Stam, dhr. Broersen, dhr. Riteco, dhr. Kruijer, ph Beemsterboer.
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en het
ingediende amendement.
Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, ph Beemsterboer.
De voorzitter brengt het amendement van D66 in stemming.
Het amendement wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij
wordt geacht dat 12 leden voor en 13 leden tegen ( CDA, JESSLokaal, PvdA) hebben
gestemd.
Dhr. Jansen legt een stemverklaring af. Hij stemt voor het voorstel, maar betreurt het
dat het onderhandelingsresultaat niet tot een ander resultaat heeft geleidt.
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij
wordt geacht dat 23 leden voor en 2 leden tegen (Duurzaam Schagen, GroenLinks)
hebben gestemd, met stemverklaring van D66.
Mevr. De Nijs keert terug in de vergadering.
19. Coronasteunmaatregelen 2021
Sprekers 1e termijn: dhr. Groot, dhr. Boon, dhr. Piket, mevr. Bredewold, dhr. Kroon,
dhr. Riteco, ph Kruit.
Wethouder Kruit geeft een reactie op de vragen vanuit de raad.
T

Wethouder Van der Veek geeft aan over 2 weken geïnformeerd te worden over de
TOZO en stuurt daarna een update naar de raad.
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen.
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20. Verlenging convenant 2021-2026 Noordkop Centraal
Mondeling ingediend Amendement VVD.
Mevr. Van Wijk geeft een toelichting op het mondeling ingediende amendement van de
VVD, die inmiddels gemaild is naar de raadsleden:
Sprekers 1e termijn: Mevr. Van Wijk, dhr. Sander, mevr. Bredewold, mevr. Leijen, dhr.
Rijnders, dhr. Riteco, dhr. Dignum, ph Kruit.
Wethouder Kruit geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en het ingediende
amendement.
Sprekers 2e termijn: Mevr. Van Wijk
Mevr. Van Wijk wil het mondeling ingediende amendement wel in stemming brengen.
Zij geeft aan dat het 1e punt in het amendement vervalt en wil de punten 2 en 3 in
stemming brengen.
De voorzitter brengt het mondelinge amendement van de VVD in stemming.
Het amendement wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat
4 leden voor (VVD) en 22 tegen hebben gestemd.
Dhr. Van de Beek legt een stemverklaring af en zal tegen het voorstel stemmen, omdat
hij het niet eens is met het voorstel. De andere VVD leden zullen voor stemmen.
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij
wordt geacht dat 24 leden voor en 2 leden tegen (1x VVD, GL) hebben gestemd.
21. Vaststellen Bp Grote Sloot 238 te Sint Maartensbrug/Lagedijkerweg nabij no 36 te
Schagen
Amendement D66 Vaststellen bestemmingsplan Grote Sloot 238 Sint Maartensbrug/
Lagedijkerweg nabij nr. 36 Schagen.
Dhr. Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement.
Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Wang, mevr. De Nijs, mevr. Leijen, mevr.
Bredewold, dhr. Riteco, dhr. Stam, dhr. Kruijer.
Dhr. Jansen zal het amendement niet in stemming brengen en legt een stemverklaring
af. Hij hoopt dat alles door gaat, maar vreest dat het plan sneuvelt bij de provincie.
Dhr. Wang legt een stemverklaring af. De Seniorenpartij zal voor het voorstel stemmen,
maar geeft aan dat het risico aanwezig is dat de provincie van zich laat horen en dat de
gemeente een risico loopt dat het niet door gaat.
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Sprekers 2e termijn: Dhr. Riteco.
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen met 2 stemverklaringen
(D66 en Seniorenpartij).
22. Vaststellen BP Molenweg 7 Warmenhuizen (verplaatst naar OV)
Niet besproken, wordt geagendeerd voor de volgende OV.
23. Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021
Sprekers 1e termijn: Dhr. Groot, mevr. De Nijs, mevr. Leijen.
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen.
24. Deelname Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM Regio ten behoeve van
deelname in de Regionale Ontwikkelmaatschappij MRA-NHN
Sprekers 1e termijn: Dhr. Groot, dhr. Lensink, dhr. Piket, dhr. Teerink, dhr. Jansen, dhr.
Van de Beek, ph Beemsterboer.
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vragen vanuit de raad.
Sprekers 2e termijn: Dhr. Lensink.
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij
wordt geacht dat 24 leden voor en 2 leden tegen (D66 en DS) hebben gestemd.
25. Moties vreemd aan de orde van de dag
- Motie Wens4U GroenLinks Park Waldervaart
- Motie VVD GroenLinks Duurzaam Schagen Fiets vlonder
- Motie D66 Seniorenpartij Wens4U Wijziging bestemming terrein Parallelweg naar
parkeren
- Motie CDA Voortgang duurzame energie
- Motie Wens4U Duurzaam Schagen Aankoop Ananasbos Schagerbrug
Mevr. Bredewold geeft een toelichting op de ingediende motie inzake Park
Waldervaart.
Sprekers 1e termijn: Mevr. Bredewold, dhr. Riteco, ph Kruit.
T

Wethouder Kruit geeft aan de motie over te nemen. Zij gaat in gesprek met de
adviescommissie en komt erop terug, zodra het gerealiseerd wordt.
Mevr. Bredewold zal de motie niet in stemming brengen, omdat deze door de
wethouder wordt overgenomen.
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Dhr. Van de Beek geeft een toelichting op de ingediende motie inzake de fietsvlonder.
Sprekers 1e termijn: Dhr. Van de Beek, ph. Heddes.
Wethouder Heddes geeft een reactie op de motie. Hij heeft morgen een gesprek met
de fietsersbond en heeft hier al iets voor op papier staan, maar wil de motie graag
meenemen in het gesprek.
Sprekers 2e termijn: Dhr. Van de Beek, mevr. Bredewold, dhr. Jansen, dhr. Wang, dhr.
Kruijer, dhr. Teerink, dhr. Riteco.
De voorzitter brengt de motie van VVD, GroenLinks en Duurzaam Schagen inzake
Fietsvlonder in stemming.
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht dat 23
leden voor en 3 leden tegen (JESSLokaal) hebben gestemd.
Dhr. Jansen geeft een toelichting op de ingediende motie inzake Wijziging
bestemming terrein Parallelweg naar parkeren.
Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Wang, ph. Heddes.
Wethouder Heddes geeft een reactie op de motie.
Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen.
De voorzitter brengt de motie van D66 en Seniorenpartij inzake Wijziging
bestemming terrein Parallelweg naar parkeren in stemming.
De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat 8
leden voor (Seniorenpartij, D66, GroenLinks, SP, Duurzaam Schagen en Wens4U) en
18 leden tegen hebben gestemd.
Dhr. Slijkerman geeft een toelichting op de ingediende motie inzake Voortgang
duurzame energie.
T

Wethouder Heddes geeft aan te handelen in de geest van de motie, maar de
prioritering ligt bij de 3 dorpsraden waar de zoekgebieden liggen en zal met deze
raden in gesprek gaan.
Dhr. Slijkerman zal de motie niet in stemming brengen, omdat de wethouder in
gesprek gaat met dorpsraden en omwonenden.
Mevr. Bredewold geeft een toelichting op de ingediende motie inzake aankoop
Ananasbos Schagerbrug.

T

Wethouder Heddes geeft aan dat hij volgende maand met een raadsinformatiememo
naar de raad komt, over landschapsvisie waar dit bos mogelijk in terug komt.
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Sprekers 1e termijn: Mevr. Bredewold, dhr. Teerink, dhr. Schrijver.
Mevr. Bredewold zal de motie nu niet in stemming brengen en wacht de
raadsinformatiememo van de wethouder af.
26.

Sluiting
Vastgesteld in de vergadering van 2 november 2021.

De raadsgriffier,

De voorzitter,

De heer G.E.P. Meijer

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Het integrale audioverslag is te raadplegen via deze link
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