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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

23 april 2013 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Aanwezig 27 leden: J.C.J. Beemsterboer (CDA), J. Wiskerke (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), 

J.A.M. Klaver (CDA), A.T. Kleimeer (CDA), mevr. S. Elavasaran (CDA), M.A.J. Sanders 

(CDA),J.J. Heddes (PvdA),  J.C. Schrijver (PvdA), J.W. Janssen-de Koning (PvdA), R.J. Klant 

(PvdA),M.A.J. Moussault (PvdA),  A.S. Groot (VVD),M.J. Scheltema de Heere (VVD), P.J. 

Marees (VVD), J. van de Beek (VVD), mevrouw C.E. Ackerman (VVD), P.F.J. Vriend 

(Seniorenpartij Schagen), A. Schouten (Seniorenpartij Schagen), M.C.M. Mulder-Keij 

(Seniorenpartij Schagen), J.Th. Kröger (JESS), H. de Ruiter (JESS), P.D. Taams (JESS), H.P. 

Bredewold (Wens4U), F.Teerink (DNA), J.F. Bas (D66), J. Komen (SP) 

 

S.M. Lensink (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), wethouder B. Blonk (PvdA) 

 

Wethouders J.N.J.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA) en J. Bouwes (VVD) 

 

0. Vragenuurtje 

Mevrouw Van Mourik vraagt aandacht voor de problemen met het vervoer bij 

Kinderdagverblijf De Appelboom. Zij roept raadsleden op om te gaan kijken bij De 

Appelboom.   

 

De heer Koning spreekt namens Het Zijper Landschap over de windmolen aan de Grote 

Sloot 158. Hij legt uit wat er mis is gegaan in de procedure in het verleden.  

 

De heer Dasselaar spreekt namens Stichting Kritisch Platform Zijpe en vraagt aandacht 

voor de belangenafweging met betrekking tot de windmolen Grote Sloot 158. Het gaat 

hier om de rechten van de exploitant en de rechten van de omwonenden. Hij heeft een 

motie van gemeente Hollands Kroon over een windmolen toegestuurd als voorbeeld en 

hoopt dat in Schagen ook een dergelijke motie aan de orde zal komen. 

 

De heer Stam houdt een warm betoog voor mevrouw Vonk, omwonende van de Grote 

Sloot 158. Zij betaalt de prijs voor de windenergie en dit kan zo niet langer. Hij vraagt om 

de windmolen stil te laten zetten en het probleem op te lossen. Hij wil weten waarom de 

gemeente anders doet dan ze schrijft. 

 

Mevrouw Kanis woont 350 meter van de windmolen Grote Sloot 158. Er is een duidelijk 

overzicht aan de gemeente en alle raadsleden toegestuurd. Helaas krijgt spreekster de 

reactie dat niet iedereen op de hoogte is van dit dossier. Ze wil graag bij de 

informatiebijeenkomst van de Milieudienst over dit onderwerp meepraten. 

 

Mevrouw Sijm woont bij meerdere windturbines in Anna Paulowna en ze maakt duidelijk 

dat dit niet langer meer kan. Ze staat hier nu in het belang van mevrouw Vonk uit de 

gemeente Schagen, die hier nu niet bij kan zijn. Ze verzoekt om een oplossing van dit 

grote probleem. 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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De heer Hoogland maakt zich zorgen over de manier van aangifte doen bij de politie en 

vraagt hier aandacht voor. 

De voorzitter zegt toe dit met de politie te zullen bespreken. 

 

Mevrouw Elavarasan verzoekt om de app die is opgenomen in het coalitieakkoord zo 

snel mogelijk actief te hebben.  

Wethouder Van der Veek geeft aan dat deze app wordt meegenomen in het invoeren 

van het papierloos vergaderen. Er wordt aan gewerkt. 

 

Mevrouw Taams heeft op 12 maart een aantal vragen gesteld met betrekking tot het 

project over zonnepanelen maar heeft hier nog geen antwoord op gehad. Verder wijst 

zij erop dat de gemeenten convenanten heeft afgesloten met de Dorpsraden, maar dat 

haar ter ore is gekomen dat deze niet worden nageleefd. Tenslotte vraagt ze met 

betrekking tot de grondtransporten in Schagerbrug te kijken naar een andere route voor 

alle vrachtwagens. De bewoners maken zich grote zorgen over de gevolgen voor onder 

andere hun woningen. 

Wethouder Van der Veek  zegt met betrekking tot de zonnepanelen toe te zorgen voor 

een spoedige beantwoording. Hij geeft aan dat er met het Waterschap al wordt 

gesproken over de route van de grondtransporten in Schagerbrug. Tenslotte geeft hij 

aan dat hij de zorg met betrekking tot de Dorpsraden kan begrijpen, maar dat een en 

ander wat langer duurt omdat getracht wordt het samen te laten gaan met de ideeën 

over de burgerparticipatie. 

 

De heer Groot wil naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen 

over de HVC vragen met welke boodschap de wethouder naar de vergadering met de 

HVC gaat. 

Wethouder Van der Veek geeft aan dat hij namens de gemeente bij de vergadering zal  

instemmen met de besluitenlijst van 6 december 2012,  kennis zal nemen  van de beide 

toetsen, in zal stemmen met de analyses en conclusies en vooralsnog niet in zal stemmen 

met het continueren van de strategie. 

 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering. Hij staat stil bij het overlijden van de heer Treur, oud-

wethouder van de gemeente Harenkarspel. Hij vraagt om een moment stilte. 

 

2. Mededelingen voorzitter, raadsleden en griffier 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De heer Kröger wil namens meerdere fracties een motie indienen over de windmolen 

Grote Sloot 158 en ziet dit graag, gezien de aanwezigheid van betrokkenen vanavond, 

aan het begin van de agenda behandelt. 

De voorzitter stelt voor dit punt te agenderen als 5A. 

 

De heer Groot wil een motie indienen over aanpassing van de APV. 

De voorzitter stelt voor dit punt te agenderen als punt 9A. 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
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4a. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 26 maart 2013 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

4b. Toezeggingenlijst  raadsvergaderingen Schagen 2013 

Mevrouw Taams mist in de lijst wanneer de afhandeling verwacht kan worden. Ze ziet 

graag dat de toezeggingenlijst concreter wordt. 

De voorzitter antwoordt dat hij, als er toezeggingen door de wethouder gedaan worden,  

zal vragen wanneer het antwoord verwacht kan worden en zal verder hierover in het 

Presidium praten. 

 De heer Klant wil toezegging nummer 27 over de Fietsimpuls en het antwoord van de ph 

bespreken in de commissie Ruimte.  

 

5. Ingekomen post 

De raad ziet graag de volgende brieven terug in de betreffende commissies: 

- A2 “Motie van gemeenteraad Weststellingerwerf d.d. 11 maart 2013, betreffende 

Europese unie regeling steun voor minstbedeelden” (verzoek de heer Teerink).  

- A3 “Motie van gemeenteraad van Heemskerk d.d. 11 maart 2013, betreffende 

GroenLinks zorg-wmo” (verzoek mevrouw Mulder). 

- A4 “Brief van Provincie Noord-Holland d.d. 8 maart 2013, betreffende 

begrotingswijziging 6 voor het jaar 2012 van de voormalige gemeente Zijpe” 

(verzoek de heer Beemsterboer. Pas naar commissie na beantwoording 

provincie). 

- A14 “Afschrift van brief Werkgroep Leefbaar Waarland aan mevrouw J. Geldof, 

lid van college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland d.d. 

20 maart 2013, betreffende leefbaarheid van Waarland (de heer Beemsterboer 

en de heer De Ruijter). 

- B8 “Brief van bewoners Meester Bollplein 8 d.d. 4 april 2013, betreffende 

zienswijzen bouw brede school Burgerbrug” (de heer Vriend). 

- C1 “Brief van gezamenlijke actiecomités Warmenhuizen, Kalverdijk, Koorndijk, 

Kerkbuurt/Sportlaan, de Bogtmanweg en de Dorpsraad Tuitjenhorn d.d. 8 maart 

2013, betreffende verkeersproblemen in de voormalige gemeente Harenkarspel 

(de heer Vriend). 

- C2 “Brief per email van J. van der Oord-Postma d.d. 18 maart 2013, betreffende 

bezwaar tegen afhandeling Wob-verzoek (de heer Vriend). 

 

De voorzitter zegt toe al deze brieven in de betreffende commissievergaderingen aan 

de orde te laten stellen.  

 

De heer Heddes geeft aan artikel 37 vragen te hebben gesteld over landbouwgif, maar 

hier nog geen antwoord op te hebben gekregen. Hij vraagt aandacht voor spoedige 

beantwoording en het beschikbaar stellen van vragen en antwoorden aan alle 

raadsleden. 

 

De stukken genoemd onder A1. en  A5 t/m A13. worden voor kennisgeving 

aangenomen. De stukken genoemd onder B1. t/m B7. en B9. worden ter advisering in 

handen gesteld van het college. De stukken genoemd onder C3. en C4. worden ter 

afdoening in handen gesteld van het college en stuk D1. wordt ter afdoening in handen 

gesteld van de Werkgeverscommissie Griffie. 
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5A. Motie van Jess, Wens4U, D66, DNA, SP en Seniorenpartij met betrekking tot windmolen 

Grote Sloot 158 (zie bijlage) 

 De heer Kröger dient namens de bovenstaande fracties een motie in en leest hem voor. 

 De voorzitter schorst de vergadering.  

Na heropening maakt de voorzitter duidelijk dat de informatieavond in mei van de 

Milieudienst met betrekking tot dit onderwerp niet door gaat.  

De voorzitter zegt toe de suggestie van de heer Bas van D66 voor een feitenoverzicht 

aan wethouder Blonk mee te geven. 

 

De heer Kröger geeft na de discussie aan punt 3 van de motie die betrekking heeft op 

de handhaving te schrappen vanwege de toezegging van de wethouder. Voor het 

overige handhaaft hij de motie. 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt met 10 stemmen voor (Jess, Wens4U, DNA, D66, de SP en de 

Seniorenpartij) en 17 stemmen tegen (VVD, het CDA en de PvdA) verworpen. 

 

6. Aanvullend krediet voor de uitbreiding met twee lokalen voor obs de Keerkring 

Besluit: 

- De stichting Surplus het budget onderwijskundige vernieuwingen, groot € 150.067,= 

voor obs De Keerkring beschikbaar te stellen voor de realisatie van de uitbreiding 

van het schoolgebouw (op de verdieping) in permanente bouw. 

- Het aanvullend krediet onderwijskundige vernieuwingen, groot € 150.067,= ten laste 

van de reserve onderwijskundige vernieuwingen te brengen. 

 

7. Verordening gemeentelijke basisadministratie personen 

 Besluit: 

De Verordening gemeentelijke basisregistratie personen voor de gemeente Schagen 

vast te stellen onder intrekking van de huidige Verordening GBZ van de gemeente 

Harenkarspel, Schagen en Zijpe. 

 

8. Gronden beroepsschrift tegen het aanwijzingsbesluit van GS van Noord-Holland op 

vaststellingsbesluit van de gemeenteraad van Harenkarspel inzake bestemmingsplan 

“Landelijk gebied Harenkarspel” 

 De heer Groot geeft aan hoe dit raadsvoorstel tot stand is gekomen.  

Wethouder Beemsterboer geeft aan hoe het gesprek met de Gedeputeerde Talsma is 

verlopen en hij adviseert af te zien van de beroepzaak en verzoekt de raad dit voorstel in 

te trekken. 

De coalitiepartijen verzoeken om een schorsing. 

De voorzitter schorst de vergadering. 

Na heropening verzoekt de heer de Groot de wethouder de toezegging van de heer 

Talsma nogmaals uit te spreken. Aan dit verzoek wordt voldaan door de wethouder.  

 

De heer Groot concludeert dat op basis van het antwoord van de wethouder het 

vertrouwen uitgesproken wordt in het overleg en stelt de raad voor het besluit van de 

gemeenteraad van Schagen van 26 maart 2013 om pro forma beroep in te stellen tegen 

de reactieve aanwijzing van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland 

van 22 januari 2013 in trekken.  
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De raad besluit: 

1. het besluit van de gemeenteraad van Schagen van 26 maart 2013 om het voorstel van 

het college d.d. 19 februari 2013 om geen beroep in te stellen tegen de reactieve 

aanwijzing van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland van 22 januari 

te verwerpen, in te trekken; 

2. het besluit van de gemeenteraad van Schagen van 26 maart 2013 om pro forma 

beroep in te stellen tegen de reactieve aanwijzing van de Gedeputeerde Staten van de 

Provincie Noord-Holland van 22 januari 2013 in te trekken; 

3. geen beroep in te stellen tegen de reactieve aanwijzing van de Gedeputeerde Staten 

van de Provincie Noord-Holland van 22 januari 2013.  

 

9. Auditcommissie gemeente Schagen 

Besluit: 

1. De dames B. Glashouwer (CDA) en M.Verloop (Wens4U) en de heren H. Horn 

(Seniorenpartij) J. Groot (VVD) M. Moussault (PvdA) te benoemen als lid van de 

auditcommissie; 

2. De Verordening op de auditcommissie gemeente Schagen 2013 vast te stellen. 

 

9.a Motie VVD over aanpassing APV (zie bijlage) 

Bij dit agendapunt is Hans Kröger voorzitter. 

De motie wordt na de discussie door de indiener  ingetrokken.  

 

10. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2013. 

 

 

De raadsgriffier,                                                  De voorzitter, 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde                            De heer G. Westerink 


