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  Raadsvergadering van 29 oktober 2013 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Onderwerp 

Programma 

Registratienr. 

 College / registratienr.:  

29 oktober 2013 

A. Ooijevaar 

Uitbreiding Makado Centrum 

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

13.020328 

 

   

Samenvatting

Door het college van de voormalige gemeente Schagen is na overleg met de toenmalige 

commissie Grondgebiedszaken (14-11-2011) ingestemd met de uitbreiding en herontwikkeling 

van het Makado Centrum (verder: Makado). Aanvrager heeft het plan verder uitgewerkt in een 

boekje d.d. 21-11-20121, er is een voorontwerp-bestemmingsplan gemaakt en de anterieure 

overeenkomst (inclusief grondruil en kostenvergoeding voor openbaar gebied) is opgesteld. Het 

voorontwerpbestemmingsplan kan, na besluit van de raad, in procedure worden gebracht en 

worden gepresenteerd aan omwonenden, bedrijven en andere belangstellenden. 

 

In opdracht van de gemeente Schagen is door KCAP een eerste schetsontwerp gemaakt voor 

de inrichting van de gehele openbare ruimte in het centrum als vertrekpunt voor een nader uit te 

werken Voorlopig Ontwerp. Van deze herontwikkeling is een deel noodzakelijk voor de 

uitbreiding van Makado en een deel wenselijk. Het noodzakelijke deel betreft het plein tussen de 

te bebouwen delen en de aanpassing van de kruising Beethovenlaan/Nieuwstraat, fase 1 en 3. 

Voor deze noodzakelijke herontwikkeling is dekking door de financiële bijdrage van Makado 

Schagen B.V. Het wenselijke deel betreft de Langestraat en Nieuwstraat, fase 2a, 4 en 5. Voor 

deze niet noodzakelijke maar wel wenselijke herontwikkeling zijn in dit voorstel de beoogde 

dekkingsmiddelen aangegeven. 

 

Voorgesteld besluit

1. Akkoord te gaan met het bijgevoegde voorontwerpbestemmingsplan; 

2. Akkoord te gaan met de inhoud van de bijgevoegde concept anterieure overeenkomst; 

3. De vergoeding van Makado Schagen B.V. voor bovenwijkse voorzieningen van € 1.200.550,- 

ten gunste laten komen van het centrumplan; 

4. Akkoord te gaan met het inzetten van de onder punt 3 genoemde financiële bijdrage van 

Makado Schagen B.V. voor de inrichting van de openbare ruimte in het centrum voor de 

onderdelen 1 en 3 (plein en kruising Beethovenlaan/Nieuwstraat), tezamen € 1.200.550,-; 

5. De vergoeding van Makado Schagen B.V. voor de behandeling van de 

omgevingsvergunning t.w.v.  € 140.000,- ten gunste laten komen van de legesopbrengsten; 

6. Akkoord te gaan met de herinrichting van de Langestraat en Nieuwstraat (onderdelen 2a, 4 

en 5) en het verwachtte tekort van € 533.500,- te dekken uit de opbrengsten grondverkoop 

en, indien de opbrengst grondverkoop onvoldoende, is het resterende deel te dekken uit 

het versoberen van de werkzaamheden aan de Schubertstraat; 
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7. Bij een positief besluit zoals omschreven in punt 6 in ieder geval de volgende 

dekkingsmiddelen in te zetten: 

a. Onttrekking reserve Maatschappelijk nut € 1.500.000,-; 

b. ISV3-subsidie en rioleringsgeld: € 231.000,- 

c. Verwachtte bijdrage hoogheemraadschap duiker: € 35.000,- 

d. Verwachtte subsidie provincie kleine infra: € 50.000,- 

e. de vergoeding van Makado voor de grond, zoals deze zal worden bepaald in een 

onafhankelijke taxatie 

f. en - indien noodzakelijk - het bedrag (€ 500.000,-) voor het versoberen van de 

werkzaamheden aan de Schubertstraat.  

8. Wanneer wordt ingestemd met punten 1 t/m 4 het voorontwerp bestemmingsplan in 

procedure te brengen. 

9. De huidige standplaatsen rond het Makado centrum te behouden en deze in de 

planvorming mee te nemen. 

 

Financiële gevolgen

Totale kosten  

De kosten voor het aan te passen openbaar gebied (onderdelen 1, 2a, 2b, 3, 4 en 5) zijn 

geraamd door Beheer d.d. 28-5-2013 op € 4.100.000,-. Het omleggen van kabels en leidingen 

wordt door Makado Schagen B.V. verzorgd.  

De kosten voor het aanpassen van het noodzakelijk openbaar gebied zijn € 1.200.550,-.   

 

Dekking 

Van Makado Schagen B.V. ontvangen wij een bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen van € 

1.200.550,-. Hierdoor zijn de kosten voor het noodzakelijk aanpassen van de openbare ruimte 

gedekt.  

 

Voor het aanpassen van het wenselijke deel van het aanpassen van de openbare ruimte zijn 

zoals in de memo Dekking kosten openbare ruimte uitbreiding Makado d.d. 20-08-2012 

aangegeven de volgende dekkingsmiddelen beschikbaar; 

De bestaande dekking is als volgt: 

 Bijdrage Makado Schagen B.V.:      € 1.200.500,-  

 Nutsvoorzieningen door Makado Schagen B.V.:    € 350.000,- 

 Onttrekking reserve Maatschappelijk nut     € 1.500.000,- 

 ISV3-subsidie en rioleringsgeld:      € 231.000,-  

 Verwachtte bijdrage hoogheemraadschap duiker:   € 35.000,- 

 Verwachtte subsidie provincie kleine infra:    € 50.000,- 

€ 3.366.500,- 

 

Extra bezuinigingen: 

• Schrappen verlengen boulevard Langestraat:    € 100.000,- 

• Schrappen brug Schubertstraat:      € 100.000,-  

          € 200.000,- 

 

Het verwachtte tekort bedraagt hiermee € 4.100.000,- - € 3.366.500,- - € 200.000,- = € 533.500,-. 

 

In de memo Dekking kosten openbare ruimte uitbreiding Makado d.d. 20-08-2013 zijn twee opties 

voor aanvullende dekking aangegeven, te weten: 

1. Opbrengst grondverkoop: variërend tussen € 0,- en € 600.000,=. De exacte waarde van 

de grond die Gemeente Schagen en Makado Schagen B.V. onderling aan elkaar 

verkopen wordt op basis van een onafhankelijke taxatie vastgesteld. 

2. Versoberen werkzaamheden aan de Schubertstraat € 500.000,-. 

 

Advies raadscommissie

De raadscommissie Bestuur, in vergadering bijeen op 11 september 2013, adviseert de raad het 

voorstel te agenderen als bespreekstuk. 

JosBr
Markeren
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1 Aanleiding

Aanleiding zijn de plannen van Makado Schagen B.V. om het bestaande Makado Centrum in 

het centrum van Schagen te revitaliseren en uit te breiden. 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Onderzoeken wijzen uit dat door de opkomst van internetshoppen (in 10 jaar uitgegroeid tot 10% 

van de totale aankopen) het winkelen in de toekomst steeds meer een beleving zal zijn. Het is 

daarom steeds meer van belang om het bestaande winkelcentrum zo aantrekkelijk mogelijk te 

maken en houden. Het verlenen van medewerking aan een plan dat gericht is op een 

kwaliteitsinpuls van het winkelcentrum in Schagen is hierdoor een uitstekende voorbereiding op 

de toekomst. Daarnaast creëert de uitbreiding van het winkelcentrum arbeidsplaatsen.  

 

3 Argumenten

Geschiedenis - besluitvorming 

Op 31 mei 2011 heeft het voormalige college van Schagen besloten in te stemmen met het 

principeverzoek voor herontwikkeling van het Makado Centrum Schagen. De toenmalige 

commissie Grondgebiedszaken ging op 14 juni 2011 akkoord met het plan. Bij brief van 14 

september 2011 is aan de aanvrager o.a. gevraagd een en ander uit te werken en nadere 

stukken in te dienen. 

 

Geschiedenis - verkeerscirculatieplan 

De ontwikkeling is ook een uitgangspunt geweest in de berekening van de verkeersintensiteit op 

de wegen en de kruisingen voor het verkeerscirculatieplan zoals dit op 23 november 2012 door 

de gemeenteraad is vastgesteld. De eerste maatregel is inmiddels toegepast 

(eenrichtingsverkeer Torenstraat) en de tweede maatregel is in voorbereiding (parkeerterrein 

Julianalaan). 

 

Passend binnen bestaand beleid 

Daarnaast is de ontwikkeling gericht op concrete uitvoering van ingezet beleid en nodig om 

Schagen en haar stadscentrum als geheel aantrekkelijker te maken. Het gemaakte 

schetsontwerp volgt uit en past binnen de kaders van de Structuurvisie Schagen 2025, het 

Beeldkwaliteitsplan Centrum (vastgesteld 2004) en basiskwaliteit materialisatie openbare ruimte 

Schagen. Een opgave is om “entrees centrum op te waarderen (o.a. "entreepleinen") en er 

wordt een verbetering van de ruimtelijk-visuele of ruimtelijk functionele kwaliteit van 

aandachtsgebieden in het centrum nagestreefd” (Realisatieparagraaf Structuurvisie Schagen 

2025). Een opwaardering van deze stedenbouwkundig verouderde en onaantrekkelijke ruimte is 

zeer wenselijk.  

De uitbreiding sluit goed aan op de meerjarenvisie voor 2014-2018. De algehele visie hierin is 

“meer mensen aan het werk in een duurzame, zelfredzame samenleving”. De uitbreiding van het 

winkelcentrum sluit hier naadloos op aan door het creëren van arbeidsplaatsen.  

 

Bouwplan en voorontwerp bestemmingsplan 

Makado Schagen B.V. heeft op 21 november 2012 een schets van het bouwplan in de vorm van 

een boekje/presentatie ingediend (zie bijlage 1). De schets is ook voor préadvies besproken in de 

Welstandscommissie. Bij de verdere uitwerking voor een aanvraag om omgevingsvergunning zal 

met het préadvies rekening worden gehouden. 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan (zie bijlage 2) is opgesteld en afgestemd op het bouwplan. 

Voor wat betreft de bestemmingsmethodiek is aangesloten op het geldende bestemmingsplan 

“Centrum en omgeving”, waarbij het bestaande winkelcentrum, de uitbreiding aan de 

noordzijde en het nieuwe aparte  noordelijke blok de bestemming “Centrum” krijgt. In deze 

bestemming zijn evenals de huidige bestemming toegestaan: dienstverlening, detailhandel en 

bedrijven tot en met categorie B1, horeca categorie 1 en 2 (horeca 2 maximaal 600 m2), in– en 

uitgang parkeergarage, parkeervoorzieningen en daarbij behorende groenvoorzieningen, 

openbare nutsvoorzieningen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, laad- en losvoorzieningen, 

verhardingen en water. 
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Aan de bestemming “Centrum” is ten opzichte van het geldende bestemmingsplan de 

bestemming “Wonen” toegevoegd voor het gedeelte op de verdiepingen van het aparte blok 

aan de noordzijde waar 12 tot 20 woningen kunnen worden gebouwd. Deze woningen sluiten 

aan bij de woonvisie echter de vertaling richting een bouwprogramma in relatie tot 

vraaggestuurd bouwen kan lastig zijn. In eerste instantie wordt een bestemmingsplan in 

procedure gebracht. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning kan, indien er dan meer 

zicht is op het totale woningbouwprogramma in de gemeente Schagen en de vraag vanuit de 

markt hierin een afweging gemaakt worden. 

 

Over het horecagedeelte is nader met initiatiefnemer gesproken. In het geldende 

bestemmingsplan is 600 m2 aan horeca 2 toegestaan. Deze maat is afgestemd op de huidige 

invulling van de restaurantbedrijven. Makado heeft nu gekozen voor maximaal 1.000 m2 aan 

horeca 2. Hiermee kan het inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Dit is een grotere toename 

van horeca 2 (66%) in verhouding tot de uitbreiding van Makado (ca. 26%). 

 

Wij stellen voor het voorontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen nadat ook de raad 

heeft ingestemd met de inhoud. Het is de bedoeling dat tijdens die procedure door 

initiatiefnemer dan tegelijkertijd over het plan een informatieve bijeenkomst voor omwonenden, 

bedrijven en belangstellenden wordt gehouden . 

 

Openbare ruimte 

De plannen van Makado zijn tevens een aanleiding geweest om een eerste schetsontwerp te 

maken van de openbare ruimte rond het Makado op een wijze die aansluit op de rest van het 

centrum van Schagen. De herinrichting van de openbare ruimte wordt al langere tijd 

nagestreefd. Verwacht wordt dat een investering en vernieuwing van de openbare ruimte een 

maatschappelijke meerwaarde geeft door het positieve effect op de belevingswaarde, het 

verblijfsklimaat, vestigingsklimaat en imago van Schagen.  

Het eerste schetsontwerp van de openbare ruimte is in de bijlage weergegeven. Dit eerste 

schetsontwerp is verdeeld in verschillende fasen, te weten fase 1, 2a, 2b, 3, 4 en 5. 

 

Openbare ruimte – noodzakelijk deel 

Voor de uitvoering van Makado is de uitvoering van de fasen 1 en 3 noodzakelijk. Fase 1 betreft 

het nieuwe plein dat ontstaat tussen de uitbreiding van het Makado. Fase 3 betreft de kruising 

Beethovenlaan- A-Mauvestraat/Nieuwstraat en is noodzakelijk uit oogpunt van 

verkeersafwikkeling.  

Voor het eerste schetsontwerp geldt dat een nadere uitwerking in een voorlopig ontwerp, 

definitief ontwerp en bestek en werktekeningen nodig is. De kosten van deze voorbereiding zijn in 

de raming inbegrepen. 

 

Openbare ruimte – wenselijke delen 

Voor de uitvoering van Makado is de uitvoering van tenminste fase  2a weliswaar niet 

noodzakelijk maar wel bijzonder wenselijk. Fase 2a betreft de aansluiting van de Langestraat op 

de uitbreiding van het Makado, het plein en de Schubertstraat. Deze fase is mede bijzonder 

wenselijk om de duiker, kabels en leidingen e.d. makkelijker uit te kunnen voeren.  Met het 

opwaarderen van het laatste deel van de Langestraat is gewacht op de plannen voor de 

uitbreiding van het Makado. Nu deze plannen voorliggen ligt het in de lijn om de Langestraat af 

te maken. Het plan van de uitbreiding van Makado is afgestemd op de huidige locatie van de 

duiker waardoor het verleggen hiervan voor de planvorming niet noodzakelijk is. 

 

De fasen 4 en 5 betreffen een nieuwe inrichting van de Nieuwstraat . Het uitvoeren van deze 

fasen heeft als doel  het opwaarderen van deze straat. De gemeente Schagen heeft Makado 

Schagen B.V. gevraagd om het winkelcentrum aan de zijde van de Nieuwstraat te voorzien van 

winkelgevels, het zogenaamde twee-zijdig winkelen. Achtergrond hiervan is het verbeteren van 

het straatbeeld en de levendigheid van de Nieuwstraat.  Het opnieuw inrichten van de 

openbare ruimte is dan een logische stap om deze kwaliteitsslag te vervolmaken. 

 

Fase 2b kan nog niet worden uitgevoerd. Hiervoor is de medewerking van Deen Vastgoed 

Winkels BV noodzakelijk, aangezien deze inrichting op een deel van de grond van het 
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voormalige postkantoor is gepland. Deen Vastgoed Winkels BV is van het eerste schetsontwerp 

van de openbare ruimte op de hoogte en heeft aangegeven e.e.a. in overleg met de 

gemeente in te plannen, om de herontwikkeling van het postkantoor te overwegen. 

Onderdeel 2b zal in een separaat voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd aan college en 

raad nadat overeenstemming is bereikt met Deen Vastgoed Winkels BV. 

 

Het uitvoeren van de noodzakelijke en wenselijke delen heet diverse voordelen. Zo wordt de 

openbare ruimte in één werk opgeknapt, waarmee de aantrekkelijkheid van dit deel van het 

centrum, wordt vergroot. Bij de Nieuwstraat is dit ook hard nodig. Ook is het uitvoeren van het 

werk in één geheel goedkoper dan wanneer het in delen wordt opgeknipt. Bij een uitvoering in 

één keer wordt de overlast voor de inwoners en de ondernemers, die rond het centrum de 

laatste jaren toch al redelijk op de proef zijn gesteld, zoveel mogelijk beperkt, hetgeen het 

draagvlak ten goede komt. 

 

Standplaatsen 

Eerder is in de voormalige gemeente Schagen het standpunt ingenomen dat de huidige 

standplaatsen rond het Makado Centrum behouden blijven. Dit uitgangspunt zal in de verdere 

planontwikkeling worden betrokken. 

 

Anterieure overeenkomst 

Met Makado Schagen B.V. zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de benodigde grond, 

de bijdrage in de inrichting van de openbare ruimte en de vergoeding voor planschade. Deze 

afspraken zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst. De anterieure overeenkomst is 

juridisch getoetst. De hoofdpunten uit de overeenkomst zijn: 

- Makado realiseert Bouwplan, gemeente realiseert openbaar gebied; 

- Gemeente maakt te leveren grond fiscaal bouwrijp, Makado levert zoals het is; 

- Bodem is onderzocht op milieukwaliteit. Niet voorziene verontreinigde grond tot € 

100.000,-  op het gekochte deel is voor eigen rekening. Boven dit bedrag gaan partijen 

met elkaar in overleg; 

- Bodem is onderzocht op archeologie. Onvoorziene kosten tot € 100.000,- op de 

aangekochte grond zijn voor eigen rekening. Boven dit bedrag gaan partijen met elkaar 

in overleg; 

- Gemeente en Makado verkopen grond aan elkaar voor het bedrag zoals wordt 

bepaald in een onafhankelijke taxatie die voor partijen bindend zal zijn; 

- Makado betaalt voor bovenwijkse voorzieningen € 1.200.550,-; 

- Makado betaalt voor de omgevingsvergunning e.d. € 140.000,- waardoor de 

legesverordening niet van toepassing is; 

- Betaling van bovenstaande bedragen vind plaats bij levering van de grond; 

- Levering van de grond geschied bij onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, 

100% overeenstemming met de te verplaatsen winkeliers, 70% voorverhuur van de 

winkelruimtes en 70% voorverkoop/-huur van de woningen, of eerder op verzoek van 

Makado; 

- Makado vergoed planschade, garantie geschiedt d.m.v. garantiestelling van het 

bedrag uit de planschaderisicoanalyse; 

 

4 Financiën

Totale opbrengsten 

Voor de uitbreiding van het Makado is de verkoop en aankoop van grond tussen de gemeente 

Schagen en Makado noodzakelijk. Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van een 

onafhankelijke taxatie. Het bedrag dat uit deze taxatie komt is bindend voor beide partijen. Bij 

een positief besluit over het aanpassen van de openbare ruimte in het centrum medio maart 

2014 komt de te verwachten opbrengst ten gunste van het centrumplan. Bij een negatief besluit 

komt de te verwachten opbrengst ten gunste van de algemene reserve. 

 

Makado levert een financiële bijdrage aan de bovenwijkse kosten (de infrastructuur) van  

€ 1.200.550,-. De opbrengst komt ten gunste van centrumplan Schagen. 
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Makado betaalt een afgesproken bedrag voor de behandeling van de omgevingsvergunning 

van € 140.000,-. De opbrengst komt ten gunste van de legesopbrengsten. 

 

Totale kosten  

De kosten voor het aan te passen openbaar gebied (onderdelen 1, 2a, 2b, 3, 4 en 5) zijn 

geraamd door Beheer d.d. 28-5-2013 op € 4.144.150,-. Het omleggen van kabels en leidingen 

wordt door Makado Schagen B.V. verzorgd. Exclusief het omleggen van kabels en leidingen 

bedragen de kosten totaal € 3.775.150,-. 

De kosten voor het aanpassen van het noodzakelijk openbaar gebied zijn € 1.200.550,-.   

 

Dekking 

Van Makado ontvangen wij een bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen van € 1.200.550,-. 

Hierdoor zijn de kosten voor het noodzakelijk aanpassen van de openbare ruimte gedekt.  

 

Voor het aanpassen van het wenselijke deel van het aanpassen van de openbare ruimte zijn 

zoals in de memo Dekking kosten openbare ruimte uitbreiding Makado d.d. 20-08-2012 

aangegeven de volgende dekkingsmiddelen beschikbaar; 

De bestaande dekking is als volgt: 

 Bijdrage Makado Schagen B.V.:      € 1.200.500,-  

 Nutsvoorzieningen door Makado Schagen B.V.:    € 350.000,- 

 Onttrekking reserve Maatschappelijk nut     € 1.500.000,- 

 ISV3-subsidie en rioleringsgeld:      € 231.000,-  

 Verwachtte bijdrage hoogheemraadschap duiker:   € 35.000,- 

 Verwachtte subsidie provincie kleine infra:    € 50.000,- 

€ 3.366.500,- 

 

Extra bezuinigingen: 

• Schrappen verlengen boulevard Langestraat:    € 100.000,- 

• Schrappen brug Schubertstraat:      € 100.000,-  

          € 200.000,- 

 

Het verwachtte tekort bedraagt hiermee € 4.100.000,- - € 3.366.500,- - € 200.000,- = € 533.500,-. 

 

In de memo Dekking kosten openbare ruimte uitbreiding Makado d.d. 20-08-2013 zijn twee opties 

voor aanvullende dekking aangegeven, te weten: 

1. Opbrengst grondverkoop: variërend tussen € 0,- en € 600.000,=. De exacte waarde van 

de grond die Gemeente Schagen en Makado Schagen B.V. onderling aan elkaar 

verkopen wordt op basis van een onafhankelijke taxatie vastgesteld. 

2. Versoberen werkzaamheden aan de Schubertstraat € 500.000,-. 

Hierbij wordt de tweede optie, het versoberen van de werkzaamheden aan de Schubertstraat, 

gebruikt op het moment dat de opbrengst grondverkoop onvoldoende is om het verwachtte 

tekort van € 533.500,- te dekken. 

 

5 Risico's

Ten aanzien van de behandeling van de aanvraag tot bestemmingswijziging en 

omgevingsvergunning voor activiteit bouwen bestaat het risico dat het plan van Makado 

Schagen B.V. niet, niet geheel of later wordt gerealiseerd. Dit heeft een samenhang met de 

aanleg van de openbare ruimte, zoals het verplaatsen van de duiker. 

 

Bij de verkoop van de grond is afgesproken dat de verkopende partij verantwoordelijk is voor de 

risico’s van vervuiling en archeologie in de door hem geleverde grond. De kosten voor een 

sanering en/of archeologie kunnen indien van toepassing behoorlijk oplopen. Op basis van de 

beschikbare onderzoeken is het risico van een grondsanering echter klein. De risico’s van 

archeologie zijn in een eerste conclusie minimaal. In de anterieure overeenkomst is een limiet 

afgesproken voor deze risico’s van € 100.000,=. Wanneer de kosten boven dit bedrag komen dan 

treden partijen opnieuw in overleg. 
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Bij het opknippen van de aanbesteding/uitvoering van de fasen 2a, 4 en 5 ontstaat er een 

langere uitvoeringsduur, worden de kosten hoger en de kans op claims/klachten door overlast 

van winkeliers en omwonenden groter. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

N.H. Swellengrebel   Mevrouw M.J.P. van Kampen  

 

 

Gepubliceerde documenten: 

1. Makado Schagen Winkelcentrum, presentatie d.d. 14-11-2012 

2. Voorontwerpbestemmingsplan 

3. Tekeningen eerste schetsontwerp openbare ruimte d.d. 11-1-2012 en variant 2 ten aanzien 

van de hoek d.d. 31-1-2012 

4. Fasering per fase 

 

Vertrouwelijk document dat alleen voor raads- en commissieleden ter inzage ligt bij de griffie: 

5. Concept Anterieure overeenkomst d.d. 16-07-2013 inclusief bijlagen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013, nr. ;  

gezien het advies van de commissie commissie Bestuur d.d. 11 september 2013; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit:

1. Akkoord te gaan met het bijgevoegde voorontwerpbestemmingsplan; 

2. Akkoord te gaan met de inhoud van de bijgevoegde concept anterieure overeenkomst; 

3. De vergoeding van Makado Schagen B.V. voor bovenwijkse voorzieningen van € 1.200.550,- 

ten gunste laten komen van het centrumplan; 

4. Akkoord te gaan met het inzetten van de onder punt 3 genoemde financiële bijdrage van 

Makado Schagen B.V. voor de inrichting van de openbare ruimte in het centrum voor de 

onderdelen 1 en 3 (plein en kruising Beethovenlaan/Nieuwstraat), tezamen € 1.200.550,-; 

5. De vergoeding van Makado Schagen B.V. voor de behandeling van de 

omgevingsvergunning t.w.v.  € 140.000,- ten gunste laten komen van de legesopbrengsten; 

6. Akkoord te gaan met de herinrichting van de Langestraat en Nieuwstraat (onderdelen 2a, 4 

en 5) en het verwachtte tekort van € 533.500,- te dekken uit de opbrengsten grondverkoop 

en, indien de opbrengst grondverkoop onvoldoende, is het resterende deel te dekken uit 

het versoberen van de werkzaamheden aan de Schubertstraat; 

7. Bij een positief besluit zoals omschreven in punt 6 in ieder geval de volgende 

dekkingsmiddelen in te zetten: 

a. Onttrekking reserve Maatschappelijk nut € 1.500.000,-; 

b. ISV3-subsidie en rioleringsgeld: € 231.000,- 

c. Verwachtte bijdrage hoogheemraadschap duiker: € 35.000,- 

d. Verwachtte subsidie provincie kleine infra: € 50.000,- 

e. de vergoeding van Makado voor de grond, zoals deze zal worden bepaald in een 

onafhankelijke taxatie 

f. en - indien noodzakelijk - het bedrag (€ 500.000,-) voor het versoberen van de 

werkzaamheden aan de Schubertstraat.  

8. Wanneer wordt ingestemd met punten 1 t/m 4 het voorontwerp bestemmingsplan in 

procedure te brengen. 

9. De huidige standplaatsen rond het Makado centrum te behouden en deze in de 

planvorming mee te nemen. 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 29 oktober 2013. 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  Mevrouw M.J.P. van Kampen 

Raadsbesluit 


