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Domein 

Registratienr. 

 Frank Brakenhoff  OG / registratienr.:  

3 februari 2015 

F.P. Brakenhoff 

0224 – 210 272 

intrekken besluit openbaar toilet in Callantsoog 

 

15.001601 

 

 

Samenvatting 

Bij de start van de voorbereiding van de herinrichting van het Dorpsplein in Callantsoog is besloten 

een openbare toiletvoorziening te bouwen op het Dorpsplein. De locatie van deze voorziening is vele 

malen onderwerp van gesprek geweest, zowel intern als extern. Tot op heden is er geen breed 

gedragen locatie op het Dorpsplein aangewezen. Een optie voor een andere locatie is parkeerterrein 

Kiefteglop. Ondernemersvereniging en dorpsraad zouden deze optie voorleggen aan de gemeente. 

Van de Dorpsraad is een verzoek binnengekomen waarin twee opties worden genoemd, maar niet 

de optie Kiefteglop. Van de ondernemersvereniging is geen reactie binnen gekomen.  

Aanleg en beheer zijn een dure aangelegenheid. Voor aanleg is er door de raad van Zijpe een 

bedrag opgenomen. Voor het beheer is geen geld beschikbaar. 

 

Voorgesteld besluit 

1. Het besluit van de raad van de voormalig gemeente Zijpe van 27 september 2011, met 

registratiecode nr. 11.008014,  om een openbaar toilet te bouwen op het dorpsplein in 

Callantsoog in  trekken. 

 

2. Het bedrag wat wel is opgenomen in de projectbegroting van de herinrichting Dorpsplein 

Callantsoog, maar niet wordt uitgegeven aan het aanbrengen van het openbare toilet ad 

€125.00,= via de reserve Callantsoog na afronding van het project terug laten vloeien aan de 

algemene reserve. Dit bedrag wordt gevormd uit de vastgestelde € 150.000,=  minus de reeds 

gemaakte kosten. 

 

Financiële gevolgen 

Met het niet plaatsen van de toiletvoorziening op het dorpsplein Callantsoog wordt een bedrag van 

€ 125.000,- niet uitgegeven. Na afronding van het herinrichtingsproject zal de reserve Dorpsplein 

Callantsoog worden opgeheven en zal het overgebleven bedrag worden toegevoegd aan de 

algemene reserve.  

Raadsvoorstel 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 2 van 4 
 

Aanleiding 

Voorjaar 2014 is het opnieuw ingerichte Dorpsplein Callantsoog in gebruik genomen. Een onderwerp 

dat hierbij nog geregeld moet worden is de totstandkoming én locatiebepaling van een 

toiletvoorziening op het Dorpsplein.  Dit stuit telkens op bezwaren. Unaniem draagvlak voor een 

locatie ontbreekt. 

 

De locatie van deze voorziening is vele malen onderwerp van gesprek geweest, zonder breed 

gedragen keuze. In 2009 is een ontwerp en begroting van het plein vastgesteld door het college van 

Zijpe waarin het toilet niet was opgenomen . De reden daarvoor waren de beschikbare middelen. 

Aan de hand van reacties van de dorpsraad en de ondernemersvereniging  heeft de raad van de 

voormalige gemeente Zijpe heeft in september 2011 besloten wel een openbaar toilet in het ontwerp 

mee te nemen en voor de aanleg geld op te nemen in de begroting. Dat toilet is ingetekend op het 

ontwerp en getoond aan de bevolking.  In januari 2013 kwam er onenigheid over de keuze van de 

locatie van het openbare toilet en na een bezwaar van een ondernemer heeft het college van 

Schagen besloten de bouw uit te stellen en de locatie te heroverwegen.  

 

In een evaluatiegesprek met dorpsraad en ondernemersvereniging over de herinrichting, is in 

november 2014 weer gesproken over de locatie van het toilet. Dorpsraad en ondernemersvereniging 

kwamen tot de conclusie dat een locatie kiezen op het plein moeilijk is. Zij kwamen met de suggestie 

een openbaar toilet te bouwen nabij het parkeerterrein Kiefteglop. Zowel dorpsraad als 

ondernemersvereniging zouden dit verzoek bij het college indienen. Van de ondernemersvereniging is 

geen verzoek binnengekomen. De Dorpsraad heeft een verzoek gedaan dat afwijkt van de optie die 

in het evaluatiegesprek naar voren is gekomen.   

 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Aanvankelijk was de toiletvoorziening bedoeld voor bezoekers en toeristen van Dorpsplein 

Callantsoog. Door het ontbreken van unaniem draagvlak lijkt het dat deze toiletvoorziening niet op 

het Dorpsplein gerealiseerd kan worden.  

In het coalitieakkoord 2013-2018 is opgenomen dat wij de mogelijkheden van openbare toiletten in 

de kustdorpen onderzoeken. Hieraan hebben wij uitvoering gegeven en tot op heden is hiervoor 

geen geschikte locatie gevonden. 

 

2. Argumenten 

Een locatiebepaling voor een openbaar toilet op het Dorpsplein in Callantsoog is vele malen het 

onderwerp van gesprek geweest. Een breed gedragen locatie op het plein is nooit gevonden.  

 

Tijdens de evaluatie over de herinrichting in november 2014 kwam de afvaardiging van Dorpsraad en 

ondernemersvereniging tot de conclusie dat elke locatie voor een openbaar toilet op het Dorpsplein, 

tot overlast zou leiden. Aan de hand daarvan kwam de locatie op parkeerterrein Kiefteglop naar 

voren. Deze locatie ligt niet op het Dorpsplein, wat in het begin van de ontwerpperiode een eis was. 

Aan de wens, een openbaar toilet op het Dorpsplein wordt dus niet voldaan. 

 

Er zijn alternatieve mogelijkheden voor toiletgebruik. Dit zijn toiletten bij (horeca) ondernemingen. Ook 

zijn er nieuwe plannen voor de verbouwing van  supermarkt Albert Heijn. Daar wil de exploitant een 

openbaar toilet aanbrengen dat toegankelijk is tijdens winkeluren (en dat is daar behoorlijk ruim). 

Daarnaast  heeft de strandtent, grenzend aan de strandopgang een toiletvoorziening, waar gebruik 

van gemaakt kan worden. 

 

Voor de aanleg van een openbaar toilet is budget beschikbaar in het herinrichtingsproject. Voor 

beheer en onderhoud is echter geen budget.  
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3. Financiën 

Met het niet plaatsen van de toiletvoorziening op het dorpsplein Callantsoog wordt een bedrag van 

€ 125.000,- niet uitgegeven. Hierdoor zullen de projectkosten lager uitvallen en na gereedkomen van 

het project er minder onttrokken worden uit de bestaande reserve Dorpsplein Callantsoog. Na 

afronding van het project zal de reserve Dorpsplein Callantsoog worden opgeheven en zal het 

overgebleven bedrag worden toegevoegd aan de algemene reserve.   

Er hoeft ook geen structureel budget aangevraagd te worden voor beheer en onderhoud van het 

openbaar toilet. 

 

 

4. Risico's 

Er zijn geen risico’s voorzien. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 



Registratienr. 15.001601  FRANKB  Raadsvoorstel en -besluit 

*15.001601*   
 

 Relatie met:  

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 4 van 4 
 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 februari 2015;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte d.d. 2 maart 2015; 

 

 

besluit: 

1. Het besluit van de raad van de voormalig gemeente Zijpe van 27 september 2011, met 

registratiecode nr. 11.008014, om een openbaar toilet te bouwen op het dorpsplein in 

Callantsoog in trekken en derhalve de aanleg van een openbaar toilet geen deel uit te laten 

maken van het project herinrichting Dorpsplein Callantsoog . 

 

2. Het bedrag wat wel is opgenomen in de projectbegroting van de herinrichting Dorpsplein 

Callantsoog, maar niet wordt uitgegeven aan het aanbrengen van het openbare toilet ad 

€125.00,= via de reserve Callantsoog na afronding van het herinrichtingsproject terug laten 

vloeien aan de algemene reserve. Dit bedrag wordt gevormd uit de vastgestelde € 150.000,=  

minus de reeds gemaakte kosten. 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 24 maart 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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