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Verslag 
 
Onderwerp: afstemmingsoverleg t.b.v. Burgerinitiatief SOMS 
Datum:          14 juni 2014 
Aanwezig:     de heren Diederik en Rot (LandschapsTijdenMuseum), Blonk (wethouder) en Groot  
                       Antink (afdeling Samenleving). 
 

Onderwerp Samenvatting, conclusies, etc. Actie 

0.Planning - 24 juni a.s. wordt het burgerinitiatief in de raad toegelicht door 
Diederik. 
- 15/16 september: behandeling in de commissie(s) Ruimte e/o 
Samenleving. 
- 30 september: behandeling in de Raad. 

Diederik 

1/2a/2b.Voor-
malige 
gemeente- 
huis Zijpe 

1.Welk deel van het voormalig gemeentehuis Zijpe denken we op 
welke termijn nodig te hebben en welk deel kan eventueel verhuurd 
worden: tijdpad ? 
2a- Kan ZijperMuseum gevestigd blijven op de plek waar ze nu 
zitten? 
2b- Is er een andere commerciële partner te vinden voor De 
Korenmolen in ’t  Zand? Wij denken aan een samenwerking van 
eigenaar Zeeman met de watermolen van Waarland in een 
overkoepelende Schager stichting; het gebouw wat Zeeman nog op 
zijn terrein mag plaatsen zou aandacht kunnen schenken aan andere 
oude technieken en gereedschappen, in samenwerking met museum 
Vreeburg; ook Zou de Korenmolen meer geïntegreerd kunnen worden 
met het kleine centrum van ’t Zand om daar de leefbaarheid en de 
horeca wat te versterken (Kleine Kernen Beleid)?! 
 
In het  v.m. gemeentehuis Zijpe is thans een kraakwacht gehuisvest. 
Met het Zijper Museum zijn gesprekken gaande om het Museum 
elders te huisvesten.  In afwijking van het voorstel van B&W denkt 
de Raad aan huisvesting i.c.m. de Stichting Behoud Korenmolen 
Zeeman in ’t Zand.  
Op die wijze kan meer voor het pand en de kavel worden verkregen . 
Bovendien schept het meer kansen, omdat er geen instellingen zijn 
gehuisvest. 
Vóór 16 juni geeft het Zijper Museum hierover uitsluitsel. 

 

3. Is het At-
tractiepark.. 

 Is het ‘Attractiepark r.v.k. Schagerkogge’ in het Streekplan 2004 te 
realiseren in en om het gebouw richting Westfriese Omringdijk, met 
steun van de Provincie? Is de Werkgroep Schagerkogge bereid met 
vrijwilligers tentoonstellingsmateriaal te vervaardigen. Zijn de 
agrarische gronden  met waarden (AW volgens het 
bestemmingsplan) op termijn te verwerven? Heeft de Provincie/ 
Europa daar geld voor over? 
 
Het burgerinitiatief is niet vandaag of morgen te realiseren. Het is 
een project van de lange termijn. 

 

4. Subsidie- 
gelden 

Zijn er Rijks-subsidiegelden te vinden voor het behoud van het 
beeldbepalende voormalig gemeentehuis Zijpe met zijn rijke historie, 
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richting ombouwen naar een monument/museum met buitenruimte? 
 
Het voormalige gemeentehuis is in de ogen van de inwoners van 
Schagerbrug  een beeldbepalend pand. Het is echter geen (rijks-, 
provinciaal- of gemeentelijk) monument. Dus o.b.v. 
monumentenregelingen is geen geld beschikbaar. Daarnaast moet 
de gemeente € 7 miljoen bezuinigen, waarvan circa € 3,2 miljoen 
binnen “samenleving”.   Vandaar dat B&W zeggen, dat er pas op de 
plaats moeten worden gemaakt. Er is geen geld voor nieuwe 
ontwikkelingen, tenzij de Raad dit wil. 

5.Fietspontje/ 
ecovlotbrug 

Wat zou de invloed zijn van een fietspontje/ecovlotbrug op de te 
verwachten bezoekersaantallen? 
 
Dit deel betreft de portefeuille van wethouder Sigge van der Veek. 
Hierover zal met hem later op de ochtend  worden gesproken.  

 

6.Waterschaps- 
bergingsproject 
Schagerbrug 

Is het waterbergingsproject Schagerbrug van HHNK te betrekken bij 
het museum en is het waterschap geïnteresseerd in een museale 
ruimte (naast De Dijk te Kijk) voor promoten onder burgers van de 
Deltavisie, inclusief het klimaatbestendig maken van haar 
werkgebied. 
Voorbeeld het Wasser-info-Zentrum van Heimbach, NordEifel, Duits-
land, zie expositiemap.   
 
Dit heeft alleen een kans van slagen als meer gewerkt kan worden 
met touchscreens gecombineerd met sociale media.  

 

7. Verhuren 
gebouw 

Is een deel van het gebouw wellicht geschikt te maken en te verhuren 
voor onderzoek naar de zoet-zout-problematiek en de wateroverlast-
droogteschade-problematiek in de Kop van Noord-Holland? Heeft het 
Rijk (Deltaprogramma Zoetwater, Kennis- en Innovatie, Kennis voor 
Klimaat) daar wellicht geld voor over?  
 
Zie punt 1/2a/2b. 

 

8. Rol waterschap Is het waterschap wellicht bereid actief mee te denken als 
wegbeheerder aan de reconstructie van de N248 inclusief 
fietstunnnel naast de geplande natuurtunnel  tussen Omringdijk en 
noordzijde van kanaal Stolpen-Kolhorn? 
 
 Deze vraag moet aan het Waterschap worden gesteld. De gemeente 
moet het antwoord daarop schuldig blijven. 

 

9. Rotonde N248 Zijn er mogelijkheden om bij de rotonde van de N248 naar de 
Westerweg een afslag te maken naar het voormalig parkeerterrein 
aan de voet van de brug, van waaruit via het fietspontje gewandeld 
zou kunnen worden naar het LandschapsTijdenmuseum 
Schagerbrug? 
 
(Nog) n.v.t. 

 

10.Voorlichting Is er ook voorlichting te geven over het moerasje tussen nat 
industrieterrein Lagedijk en de Omringdijk: er zijn daar veel 
watervogels te bewonderen, waaronder lepelaars. 
 
(Nog) n.v.t. 
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11.Samnewerking 
met andere 
musea 

Wat te doen met de fietsroutes, wandelroutes, 
kanoroutes/roeiroutes in de nabije omgeving. Hoe integreren met 
andere museale plekken langs de Omringdijk… 
 
Er is onderling contact tussen de musea uit de voormalige gemeente 
Schagen. Dit heeft o.a. reeds geresulteerd in de uitgifte van een 
gezamenlijke folder. Inmiddels zijn ook de eerste contacten gelegd 
tussen de musea in de andere voormalige gemeenten Harenkarspel 
en Zijpe. 

 

12. Promotie 
evenement 

Is er een promotie-evenement van het Burgerinitiatief mogelijk in 
2015, als 600 jaar stadsrechten Schagen gevierd wordt? 
 
De gemeenteraad van Schagen heeft op 1 november 2012 € 20.000 
apart gezet voor de viering van Schagen 600 jaar stadsrechten op 12 
mei 2015.  
 
Er is voor de festiviteiten een heuse stichting in het leven geroepen 
van actieve burgers die inmiddels een conceptprogramma hebben 
samengesteld die luidt als een klok. Zo komen er een expositie, een 
historische optocht, een korenfestival, een kunstmarkt in het teken 
van 600 jaar stad, een boek, een seniorenfeest, een musical 600 jaar 
Schagen door STAMP, een te land, ter zee en in de lucht, een 
marinierskapel, en een show van beurtschepen en het Tros 
Muziekfeest op het Marktplein. 
 
Behalve geld van de gemeente moet er ook geld komen uit het 
bedrijfsleven en wordt samengewerkt met verschillende organisaties 
die Schagen rijk zijn. 
 
 De Stichting 600 jaar Stadsrechten is bereikbaar op: 
Beethovenlaan 8a, 1741 HT Schagen, tel. 0224-751772. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diederik+ 
Rot 

13. Ontwerp-
wedstrijd 

Is een gratis ontwerpwedstrijd voor het vermoedelijk internationale 
novum van een eco-vlotbrug haalbaar? Uitgeschreven door Europa, 
Rijk, Provincie, HHNK en Schagen en Natuurbeschermingsorgani-
saties en Recreatieorganisaties?  (In Drenthe is net een uniek eco-
aquaduct over een kanaal geopend; dit is weer andere construc-
tie/oplossing voor een vaarkanaal). Wij denken nu aan een 
ecovlotbrug, bestaande uit een serie gekoppelde, brede, met 
moerasplanten begroeide pontons, die als een soort overtoom over 
het moeras aan de zuidkant van het kanaal Stolpen-Kolhorn worden 
getrokken naar de noordkant, van zonsondergang tot zonsopgang, 
rekening houdend met de scheepvaart-tijden. 
Ecoloog Annemieke Bergfeld kan met andere deskundigen de natuur-
eisen voor zo’n echt functionele ecologische hoofdstructuur bewaken. 
Aan de westzijde van de pontons zouden ook fietsers en wandelaars 
’s nachts over moeten kunnen steken. De verplichte verlichting op de 
vaarroute van het obstakel ecovlotbrug zou diervriendelijk moeten 
worden aangelegd. Het Waterschap zou mee moeten denken over de 
degelijkheid van de constructie van de inzendingen (Kees Stam van 
HHNK, destijds ook contactpersoon voor de ‘Bouwesbrug’).  
Het 2 à 3 meter brede fietspontje tijdens het toeristenseizoen, zou 
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moeten worden geïntegreerd in het ontwerp; het zou u-bochtjes 
moeten varen om het haventje smal te houden om de scheepvaart 
niet te hinderen; zoals dat ook al eens is ingezet toen de Burgervlot-
brug was stukgevaren. Ook daar waren vrijwillige schippers 
beschikbaar. 
 
(Nog) n.v.t. 

14. Subsidie Hoeveel subsidie is haalbaar voor de daadwerkelijke uitvoering van 
een dergelijke ecologische & cultuurhistorische & kleinschalige 
recreatievoorziening in Waterschaps-wegbeheerder, Provinciaal, 
Rijks en Europees verband? Is het in te steken als een totaalplan van 
museum-voorlichting en recreatie/toerisme en ruimtelijke meer-
waarde van het landschap? 
 
(Nog) n.v.t. 

 

15. Horeca Is de horeca langs de Westfriese Omringdijk en/of de 
Cultuurcompagnie te interesseren/enthousiasmeren voor dit project? 
 
(Nog) n.v.t. 

 

16. BIC Wie zijn gegadigden voor een breed samengesteld BIC 
(BurgerInitiatiefComité) 
 
Te ondernemen actie door Diederik en Rot 
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17. Pilot In het kader van de pilotprojecten voor de Omgevingswet kan er 
misschien ingezet worden voor dit multidimensionale project voor 
aanmelding voor de tranche vóór 1 oktober. Rot heeft hier contact 
over met Jos Feijtel, die ik ontmoet heb 22 mei op een congres van 
het Min van I&M in de RAI over de Crisis- en Herstelwet / 
Omgevingswet. In sneller en beter- projecten worden uitdagende 
projecten gezocht met een ruimtebeslag; ze zochten ook projecten 
waar het waterschap het voortouw moest nemen (als wegbeheerder 
van de N248 en kadebeheerder van het Kanaal Stolpen-Kolhorn)? Er 
wordt uitgezocht in hoeverre het Burgerinitiatief interessant is als 
pilot. Het zou rijksondersteuning met know how kunnen inhouden. 
 
Te ondernemen actie door Diederik en Rot 
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18. Interesse Rot kreeg maandag ook toevalig een visitekaartje van Greet Blokker, 
lid Prov Staten voor de PvdA. Zij is geïnteresseerd in het project. Zij 
deed mee aan een excursie door de Zijpe o.l.v. Lia Vriend (sociaal 
geografe). 
 
Geen actie. 

 

19. Mede-
standers 

Lia Vriend staat ook achter het project, evenals bestuursleden van 
het Zijper Museum en Museum Eenigenburg. 
 
De gemeente draagt hiervan geen kennis. 

 

 


