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  Raadsvergadering van 25 november 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Burgemeester en wethouders van Schagen / registratienr.:  

21 oktober 2014 

E.A.M. Groot Antink 

0224 – 210590 

Burgerinitiatief Sluitstukken Omringdijk Musea Schagen (SOMS) 

Sociaal Domein 

14.116676 

 

 

Samenvatting 

Op 24 juni jl. is er een burgerinitiatief Sluitstukken Omringdijk Musea Schagen (SOMS) ingediend.  

Voor deze projecten zijn geen financiële middelen beschikbaar. 

 

Voorgesteld besluit 

1. Het burgerinitiatief van de heren f. Diederik en g. Rot af te wijzen; 

2. Dit besluit op grond van artikel 6 van de verordening burgerinitiatief gemeente schagen 2014 

kenbaar te maken. 

 

Financiële gevolgen 

Er is geen enkele indicatie wat het exact gaat kosten.  

Raadsvoorstel 
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Aanleiding 

Eén van de doelstellingen van de gemeente Schagen is het stroomlijnen en op elkaar afstemmen van 

een breed scala van zaken die lopen van diensten tot aan sport. 

In feite ligt het burgerinitiatief Sluitstukken Omringdijk Musea Schagen (SOMS) in het verlengde 

daarvan. 

 

Het op 24 juni 2014  bij uw voorzitter ingediende burgerinitiatief heeft als eerste twee concrete 

projecten: 

1. het voormalige gemeentehuis van Zijpe te Schagerbrug omvormen tot een goed bezocht 

LandschapsTijdenMuseum over verleden en toekomst van het landschap; 

2. het  gat in de Omringdijk vanwege het kanaal Stolpen-Kolhorn sluiten: overdag in het 

toerisme-seizoen middels een fietspontje; ’s nachts via een brede ‘Ecovlotbrug’, die ook 

geschikt is voor dieren die langs de ecologische hoofdstructuur trekken. 

 

Op 24 juni heeft u dit initiatief als een geldig burgerinitiatief in de zin van de Verordening 

burgerinitiatief gemeente Schagen 2014’’aangemerkt. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

SOMS wil de streekinformatie aan toeristen en recreanten verbeteren en de natuur versterken in de 

gemeente Schagen en als eerste de financieel-economische haalbaarheid en het cultureel-

maatschappelijk  draagvlak te onderzoeken voor bovenstaande 2 projecten; 

a. het wil de unieke dynamische landschapsgeschiedenis rond Schagen promoten met 

samenwerkende kleinere en grotere musea; 

b. het wil meer werkgelegenheid scheppen in de gemeente en de regio met meer recreanten 

en toeristen; 

c. het wil zoveel mogelijk fondsen ter financiering buiten de gemeente aanboren om daarmee 

gemeentelijke lasten voor de burgers te beperken; 

d. het wil recreatieve fiets- en wandelroutes versterken en uitbreiden; 

e. het wil natuurgebieden versterken door verbetering van ecologische verbindingen; 

f. het wil de samenwerking versterken tussen horecavoorzieningen en (kleinschalige) 

verblijfsvoorzieningen en de musea langs de Omringdijk 

 

1. Argumenten 

Project 1. het voormalige gemeentehuis van Zijpe te Schagerbrug omvormen tot een 

goedbezocht LandschapsTijdenMuseum over verleden en toekomst van het landschap; 

 

Het bestuur van het Zijper museum heeft tot nu toe nog geen uitsluitsel gegeven over zijn toekomstige 

huisvestingslocaties(s) in Schagerbrug en/of ’t Zand. 

 

Het voormalige gemeentehuis is in de ogen van de inwoners van Schagerbrug een beeldbepalend 

pand. Het is echter geen (rijks-, provinciaal of gemeentelijk) monument.  

Op basis van monumentenregelingen is daarom geen geld beschikbaar. 

 

Daarnaast moet de gemeente € 7 miljoen bezuinigen. Wij vinden daarom dat er een pas op de 

plaats moet worden gemaakt. Er is geen geld voor nieuwe ontwikkelingen, tenzij de gemeenteraad 

dit wil. 

 

Voorts staat de locatie Schagerbrug in principe nog te boek als woningbouwlocatie. De vesti-        

ging van (nog) een museum in het gebouw bemoeilijkt die herontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Project 2. het  gat in de Omringdijk vanwege het kanaal Stolpen-Kolhorn sluiten: overdag in het 

toerisme-seizoen middels een fietspontje; ’s nachts via een brede ‘Ecovlotbrug’, die ook geschikt is 

voor dieren die langs de ecologische hoofdstructuur trekken. 
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Bij het vorige plan “het gat van Schagen” diende de N248 i.v.m. met de vrije doorgang hoogte 

verdiept te worden aangelegd. 

 

In de huidige plan wordt de N248 niet verdiept aangelegd. Hierdoor is het oorspronkelijke plan niet 

meer uitvoerbaar. 

 

Ook wordt het bestaande fietspad langs de huidige N248 gelegen tussen de weg en het kanaal 

verplaatst naar de noordzijde van de N248. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een 

fiets/voetpadverbinding tussen het pondje/kanaal en het nieuwe fietspad langs de N248 te realiseren. 

 

Aangezien het bevoegd gezag de provincie Noord-Holland (wegbeheerder) toestemming dient te 

geven voor het gebruik van de oevers (waterkering) en het water van het kanaal wordt de aanvrager 

geadviseerd hierover contact op te nemen met de provincie Noord-Holland.  De gemeente is hier 

geen partij in. 

 

Aangezien het kanaal benut wordt door de pleziervaart en vervoeren van vracht over water dient dit 

plan te worden besproken met de bedrijvenvereniging Ondernemersfederatie Schagen. 

 

Voor dit project zijn geen gelden beschikbaar. 

  

2. Risico's 

Nog onduidelijk zijn de mogelijke gevolgen van de beide projecten.  

Voor de eventueel benodigde kredieten zijn geen middelen beschikbaar.   

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 11 november 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit: 

1. het burgerinitiatief van de heren F. Diederik en G. Rot af te wijzen; 

2. dit besluit op grond van artikel 6 van de Verordening burgerinitiatief Schagen 2014 kenbaar te 

maken. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 25 november 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


