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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Gast: 
Uitgenodigd 

 
17 februari 2022 
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 25 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), P. de Nijs-Visser 
(CDA), M.A.J. Sanders (CDA), , H.C. Broersen (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), W. 
Vonk (CDA), J. Wiskerke (CDA), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij), M.C.M. Mulder-Keij 
(Seniorenpartij Schagen), C.C. Wang (Seniorenpartij Schagen), A.S. Groot 
(Seniorenpartij Schagen), 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), 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). 
 
I.L. Kroon (VVD), P.N.S. Boon (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), M.A. Leijen (PvdA) 
 
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. Piket als eerste zijn stem uit. 
 

3.   Inspreekrecht inwoners  
- Dhr. Van Zanten van OFS komt inspreken over het verkeersplan (AP 17) 
- Dhr. Marco van “Huis van Schagen” komt inspreken over het verkeersplan (AP 

17) 
- Mevr. Bleeker van “By Kim Fashionstore” komt inspreken over het verkeersplan 

(AP 17) 
- Mevrouw Zuurbier of mevrouw Zomerdijk van Family Shoez komt inspreken 

over het verkeersplan (AP 17) 
- Mevr. Koning komt inspreken over het verkeersplan (AP 17) 

Besluitenlijst gemeenteraad 

22
A

43
EA

E-
0A

E2
-4

39
C

-8
B3

3-
26

ED
E3

80
78

26
D

IG
IT

A
A

L O
N

D
ER

TE
K

EN
D



 
 

 

2 
 
 

 

- Dhr. De Boer komt inspreken namens Stichting Evenementen Schagen inzake 
het verkeerscirculatieplan (AP 17) + Schriftelijke insprekersreactie 

- Mevr. Van den Berg komt inspreken inzake de IJskiosk bij natuur- en 
recreatiegebied de Schagerwiel 

- Schriftelijke inspreekreactie Mevr. Plukker namens Plukker Boekhandel inzake 
Verkeersplan centrum Schagen (AP 17) 
 

 
4. Vragenuur raadsleden 

Geen bijzonderheden 

 
5. Mededelingen 

Mevr. De Nijs verlaat bij agendapunt 15 de vergadering (bestemmingsplan Rode Kool) 
Het eerder op de dag gemailde advies amendementen vanuit het college  was een 
oude versie. De juiste is kort voor de vergadering gemaild. 
 
 

6. Aangekondigde moties en amendementen 
Amendementen: 
- Amendement D66 Bestemmingsplan Zuiderweg 4-6 De Veldwachter 
-  Amendement CDA VVD Verkeersplan centrum Schagen(punt 1) 
-  Amendement CDA VVD GroenLinks Verkeersplan centrum Schagen(13 en 14) 
-  Amendement CDA VVD GroenLinks Verkeersplan centrum Schagen(punt 16) 
-  Amendement GroenLinks Verkeersplan Markt 
-  Amendement GroenLinks Verkeersplan Markt en Gracht 
-  Amendement JESSLokaal verkeersplan schagen 
 
Moties 
-  Motie GroenLinks Verkeersplan  
-  Motie GroenLinks Compenseren openbaar groen  
-  Motie vreemd aan de orde van de dag Gedempte Gracht 54 Schagen D66                          
-  Motie Jess Lokaal Uitbreiden blauwe zone Schagen 

 
7. Vaststellen agenda 

 Dhr. Jansen wil een stemverklaring afleggen bij agendapunt 9 “Vaststelling eerste 
partiele herziening van het bestemmingsplan Buitenvaert in Schagerbrug”  

  
 Dhr. Riteco verzoekt om de motie “compenseren openbaar groen” te behandelen bij 
agendapunt 8 “ Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding EMT 't Zand (RO-20-016)”.  
 
De raad gaat akkoord met bovenstaande verzoeken. 
  
Dhr. Van de Beek en dhr. Groot verzoeken om agendapunt 17 “ Verkeersplan 
centrum Schagen “ van de agenda te halen en na de verkiezingen te behandelen.  
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Dhr. Kröger verzoekt om een schorsing van 10 minuten. 
 
De vergadering wordt voor 10 minuten geschorst. 
 
Na schorsing geeft dhr. Kröger aan dat de coalitie het agendapunt wel wil 
behandelen. De raad besluit dat het punt op de agenda blijft staan 
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld (Agendapunt 8 wordt een bespreekstuk). 

 
 Dhr. Van de Beek geeft aan dat dhr. Stam bij de motie vreemd aan de orde van de 
dag “Gedempte Gracht 54 Schagen D66” de raadzaal verlaat. 

 
 Hamerstukken  

 
9.       Vaststelling eerste partiele herziening van het bestemmingsplan Buitenvaert in    
          Schagerbrug 
          Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

Dhr. Jansen legt een stemverklaring af en zal voor het voorstel stemmen. Hij is blij dat 
er woningen gebouwd worden. Het is alleen jammer dat de wethouder een jaar terug 
negatief heeft gestemd en nu wel akkoord is.   

 
10.     RO-21-006 - Vaststelling bestemmingplan Kalverdijkerlaantje 20 te Tuitjenhorn 
 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 
11.    Vaststellen bestemmingsplan Kalverdijk 16-18  
 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 
12.     Beslissing op bezwaren Wet voorkeursrecht gemeenten Schagen oost 
 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 
13.    AVOI en nadere regels 

   Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 
14.    Kadernota 2023 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

            Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

 Ter bespreking 
 

8. Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding EMT 't Zand (RO-20-016) 
 - Motie GroenLinks Compenseren openbaar groen 

Dhr. Riteco geeft een toelichting op de motie. 

Sprekers 1e termijn: Dhr. Riteco, mevr. Bredewold, ph Beemsterboer. 

Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de ingediende motie en geeft aan de 
motie te willen overnemen als punt 2 uit de motie gehaald wordt.  
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         Dhr. Riteco geeft aan punt 2 uit de motie te schrappen. 

De aangepaste motie wordt niet in stemming gebracht, want deze wordt overgenomen 
door de wethouder. 

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. 

Het raadsbesluit wordt met 24 stemmen voor en 1 stem tegen (GroenLinks) 
aangenomen. 
 

15. Vaststellen bestemmingsplan rode Kool te Sint Maarten 
Mevr. De Nijs verlaat bij dit agendapunt de vergadering. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Kruijer, dhr. Wang, dhr. Jansen, dhr. Riteco, dhr. Stam, dhr. 
Rijnders. 
 

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  

Het raadsbesluit wordt met 23 stemmen voor en 1 stem tegen (GroenLinks) 
aangenomen. 

 
16. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuiderweg 4-6 te Schagen 

Amendement D66 Bestemmingsplan Zuiderweg 4-6 De Veldwachter 

Dhr. Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, mevr. Bredewold, dhr. Schrijver, dhr. Wang, dhr. 
Riteco, dhr. Stam, ph Beemsterboer. 
 

T       Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op het amendement en de gestelde vragen   
         en zegt toe dat de ontwikkelaar wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn inzake een  
         groene wand (toezegging). 
 

Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen.  
 
Dhr. Jansen zal het ingediende amendement niet in stemming brengen. 
 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  

Het raadsbesluit wordt met 24 stemmen voor en 1 stem tegen (D66) aangenomen. 
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17.  Verkeersplan centrum Schagen 
- Amendement CDA VVD Verkeersplan centrum Schagen(punt 1) 1 
- Amendement CDA VVD GroenLinks Verkeersplan centrum Schagen(13 en 14) 2 
- Amendement CDA VVD GroenLinks Verkeersplan centrum Schagen(punt 16) 3 
- Amendement GroenLinks Verkeersplan Markt 4 (punt 3) 
- Amendement GroenLinks Verkeersplan Markt en Gracht 5 (punt 3) 
- Amendement JESSLokaal verkeersplan schagen 6 (punt 1) 
- Amendement D66 punt 5 van Raadsvoorstel 7 
- Amendement VVD punt 11 van Raadsvoorstel 8 
- Amendement Wens4U punt 10 van Raadsvoorstel 9 
- Amendement CDA punt 3 van Raadsvoorstel 10  
- Motie JessLokaal Uitbreiden blauwe zone Schagen 
- Motie GroenLinks Verkeersplan  
 
 
De indieners van de ingediende amendementen geven een toelichting op de 
ingediende amendementen en moties. 
 
Dhr. Stam wil mondeling een amendement indienen namens de VVD over punt 11 in 
het raadsvoorstel.  
Tekst amendement: 

 
Eenrichtingsverkeer van de Thorbeckestraat wijzigen van richting: van noord naar 
zuid. 

 
Dhr. Jansen wil namens D66 staande de vergadering een mondeling amendement 
indienen over punt 5 van het raadsvoorstel. 
Tekst Amendement: 
 
 Gelet op de toename van de deelauto en de afname van auto bezit; 

Gelet op de rapportage parkeeronderzoek waaruit blijkt dat er voldoende 
parkeerplaatsen zijn het centrum van Schagen; 
Door het niet aanleggen van parkeerplaatsen bij e Loet waardevol groen behouden 
blijft; 

 Er sprake is van een financiële besparing; 
 

Stelt voor om punt 5 van het raadsbesluit te schrappen en de overige leden te 
hernummeren. 

 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Rijnders, mevr. Bredewold, dhr. Wiskerke, dhr. Schrijver, dhr. 
Groot, dhr. Teerink, dhr. Stam, dhr. Kruijer, dhr. Riteco, ph Heddes. 
 
Wethouder Heddes geeft een reactie op de ingediende amendementen, moties en 
vragen vanuit de raad. 
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De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten. 
 
Na de schorsing zijn er nieuwe amendementen ingediend door Wens4u en het CDA. 
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Wiskerke, dhr. Kruijer. 
 
Dhr. Kruijer geeft aan dat JESSLokaal de motie wil aanpassen en de parkeertijd in de 
blauwe zone willen uitbreiden naar 2 uur i.p.v. 1 uur. 
 

T Wethouder Heddes geeft een reactie op de nieuw ingediende amendementen en zegt 
toe om het amendement van het CDA over te nemen (Toezegging). 
 
Sprekers 3e termijn: Dhr. Wiskerke, dhr. Riteco. 
 
Dhr. Wiskerke zal het nieuwe amendement niet indienen, gezien de toezegging van de 
wethouder.  
De voorzitter brengt het amendement 1 van CDA VVD m.b.t. Verkeersplan Schagen 
(punt 1) in stemming.  
 
Het amendement wordt met 20 stemmen voor en 5 stemmen tegen (GroenLinks, 
Duurzaam Schagen, PvdA 2 leden en de Seniorenpartij) aangenomen.  
 
De voorzitter brengt het amendement 2 van CDA VVD GroenLinks m.b.t. Verkeersplan 
centrum Schagen(13 en 14) in stemming.  
 
Dhr. Wang legt een stemverklaring af. De Seniorenpartij zal tegen stemmen. Dhr. Wang 
geeft aan dat je pas een 30 km weg kan instellen als je aan de voorwaarden voldoet. 
Hier is duidelijke regelgeving voor. En als je dit wilt doen, moet je diep in geldbuidel 
tasten om dit te kunnen realiseren. Het amendement heeft het alleen over het belang 
van het wegverkeer, maar mist de financiële onderbouwing. 
 
Het amendement wordt met 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen (Seniorenpartij) 
aangenomen.  
 
De voorzitter brengt het amendement 3 van CDA VVD GroenLinks m.b.t. Verkeersplan 
centrum Schagen(punt 16) in stemming.  
 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
 
De voorzitter brengt het amendement 4 van GroenLinks m.b.t. Verkeersplan Markt 4 
(punt 3) in stemming. 
Het amendement wordt met 20 stemmen tegen en 5 stemmen voor ( GroenLinks, SP, 
Duurzaam Schagen en 2 stemmen PvdA) verworpen.  
 
De voorzitter brengt het amendement 5 van GroenLinks m.b.t. Verkeersplan Markt en 
Gracht 5 (punt 3) in stemming. 
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Het amendement wordt met 23 stemmen tegen en 2 stemmen voor ( GroenLinks en 
SP) verworpen.  
 
De voorzitter brengt het amendement 6 van JESSLokaal m.b.t. Verkeersplan schagen 
(punt 1) in stemming. 
Het amendement wordt met 18 stemmen voor (JESSLokaal, CDA, D66, VVD, Wens4u, 
Seniorenpartij) en 7 stemmen tegen aangenomen.  
 
De voorzitter brengt het amendement 7 van D66 m.b.t. punt 5 van Raadsvoorstel in 
stemming.  
 
Het amendement wordt met 16 stemmen tegen  en 9 stemmen voor (Wens4U, 
Seniorenpartij, Duurzaam Schagen, SP, D66 en GroenLinks) verworpen.  
 
De voorzitter brengt het amendement 8 van VVD m.b.t. punt 11 van Raadsvoorstel in 
stemming. 
Het amendement wordt met 10 stemmen tegen en 15 stemmen voor ( VVD, CDA en 
Seniorenpartij) aangenomen.  
 
De voorzitter brengt het amendement 9 van Wens4U m.b.t. punt 10 van Raadsvoorstel 
in stemming.  
 
Het amendement wordt met 14 stemmen tegen en 11 stemmen voor ( GroenLinks, 
D66, 1 stem CDA, Seniorenpartij, Wens4U, VVD) verworpen.  
 
Het amendement van CDA m.b.t. punt 3 van Raadsvoorstel wordt ingetrokken.  
 
De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming.  

 

Dhr. Riteco legt een stemverklaring af. Hij zal tegen stemmen, want hij vindt dat er 
teveel geluisterd wordt naar de ondernemers en te weinig naar de gebruikers en 
inwoners van Schagen. Zijn advies: Werk aan een duurzame visie en hij hoopt dat 
andere partijen dit ook snel inzien. 

 

Dhr. Groot legt een stemverklaring af namens de Seniorenpartij. Zij zullen voor het  
voorstel stemmen, maar vinden dat het niet recht doet aan het participatieproces. 

Het raadsbesluit wordt met 23 stemmen voor en 2 stemmen tegen (GroenLinks en 
Duurzaam Schagen) aangenomen.  

 

De voorzitter brengt de motie van JESSLokaal inzake Lokaal Uitbreiden blauwe zone 
Schagen in stemming.  
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De motie wordt met 13 stemmen tegen en 12 stemmen voor ( VVD, Seniorenpartij, 
JESSLokaal, Duurzaam Schagen en GroenLinks) verworpen.  

 
 
De voorzitter brengt de motie van GroenLinks m.b.t. Verkeersplan Schagen in 
stemming.  
 
De motie wordt met 19 stemmen tegen en 6 stemmen voor (JESSLokaal, Duurzaam 
Schagen, SP en GroenLinks) verworpen.  

 

 
18. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Dhr. Stam verlaat de raadzaal 
 
-Motie vreemd aan de orde van de dag Gedempte Gracht 54 Schagen D66 

Dhr. Jansen geeft een toelichting op de ingediende motie. 

Wethouder Beemsterboer geeft een toelichting op de motie. 

De voorzitter brengt de motie in stemming.  

De motie wordt met 23 stemmen tegen en 2 stemmen voor (GroenLinks en D66) 
aangenomen.  

 

 
19. Sluiting 

 
Vastgesteld in de vergadering van 26 april 2022. 
 
 
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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