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1 29 
  

2.1 Wonen Reserves Opbrengst Jozef Israëlstraat van € 2,5 
miljoen wordt nu toegevoegd aan de reserve 
‘implementatie Omgevingswet’, wat is hiervan 
de reden? 

Bij de vaststelling van de begroting 2022 is 
de raad akkoord gegaan met de 
getemporiseerde invoering van de 
omgevingswet en daarvoor benodigde 
investering. Hiertoe heeft u raad ingestemd 
om in afwijking van de nota Grondbeleid de 
reserve Implementatie Omgevingswet te 
vormen uit de verkoopopbrengsten van de 
gronden van de Jozef Israëlstraat en deze 
reserve in te zetten voor de kosten van de 
voorbereiding en invoering van de 
Omgevingswet (beslispunten 3 en 4 
raadsbesluit begroting 2022 d.d. 9 nov. 
2021).  

 Peter Jager Kruijer 

2 27 2.2 Ruimtelijke 
Ordening 

Voorgesteld wordt het Schagerwad onder te 
brengen onder Bijzonder Provinciaal 
Landschap  
(in ruil voor Schagen-Oost), zou dit niet 

perceel ten westen van Schagen-Oost 
moesten zijn? Het Schagerwad valt al geheel 
onder BPL. 

Het college heeft voor ogen dat er aan het 
Schagerwad grenzende gebieden zijn die 
tevens voor weidevogels belangrijk zijn en 
welke onder BPL gebracht kunnen worden. 

Hier zijn geen begrenzingen over 
voorgesteld. Met de provincie is 
afgesproken dat er een verkenningentraject 
wordt doorlopen om de begrenzingen van 
BPL, zowel in relatie tot de Hazepolder als 

Schagen Oost, te heroverwegen. 
Ter info: zie bijgaande kaart. Het Schager 
Wad is gedeeltelijk in het BPL ingebracht, en 
gedeeltelijk betreft het Natuurnetwerk 
Nederland. Het volledig Schagerwad heeft 
zodoende een beschermde status onder de 
Omgevingsverordening NH2020. Tussen het 
Schagerwad en de Zijpepolder, eveneens 
beschermde status, is een gedeelte gelegen 
dat niet onder BPL valt. Die zone is tevens de 
buitenzijde van de Westfriese Omringdijk en 
is een weidevogel leefgebied. 
 

Ruimtelijke 
Ontwikkeling 
 
Mandy 

Postma 

Kruijer  
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3 31 3. Verkeer en 

Vervoer 

 

Mobipunten staan ook genoemd bij 
programma Duurzaamheid. Daar worden 
deze al in 2023 uitgebreid. 

Indicator Wat is het aantal verkeerslachtoffers 
per 100.000. Is het in Schagen hoger of lager 
dan gemiddeld in Nederland? 

De mobipunten hebben zowel een 
verkeersaspect als een 
duurzaamheidsaspect. Het aantal 

verkeersslachtoffers (gewonden en doden) 
per 100.000 inwoners is in gemeente 
Schagen in 2021 75,2. In heel Nederland is dit 
116,6. 
 

Team 
beheer 
 

Luc Aben 

Heddes 

4 35 3. Verkeer en 

Vervoer 

 

Lasten. Verkeer en Vervoer; Welke 

investeringen zijn doorge-schoven?  Op welke 
reden zijn deze niet uitgevoerd in 2022? 

Zoals u in de presentatie dd 24 oktober 2022 

heeft meegekregen staan meerdere 
projecten stil door toedoen van 
onvoldoende financiële middelen. Hiervoor 
volgt een dekkingsvoorstel. 

Team 

beheer 
 
Luc Aben 

Heddes 
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5 36 3. Verkeer en 

Vervoer 

 

Zou bij het overzicht van de investeringen de 
begroting van 2022 ernaast kunnen worden 

gezet? Dat geeft meer inzicht welke 
investeringen zijn gedaan. 

 
 

Het is niet mogelijk om dit overzicht in de 
begroting 2023 op te nemen. Wel kan het 
overzicht van de investeringen die in 2022 
beschikbaar zijn gesteld via de begroting 
met u worden gedeeld. 
  
Bedragen x € 1.000 
(Bron: https://schagen.begroting-
2022.nl/p4856/investeringen) 
 
 
 
 
 
 
 

Team 
beheer 

 
Luc Aben 

Heddes 

https://schagen.begroting-2022.nl/p4856/investeringen
https://schagen.begroting-2022.nl/p4856/investeringen
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6 27 3. Verkeer en 

Vervoer 

 

Er staat opsomming van openstaande acties 
om afzet wegen voor oppakken na 2023. 

De punten van duurzame mobiliteit laadpalen 
en Mobipunten staan al vermeld onder 
programma 4.3 . Deze worden dus al in 2023 
opgepakt ? 
Wat is de reden dat de overige punten pas 
later worden opgepakt? 
 

Mobipunten en laadpalen worden 
inderdaad in 2023 ook opgepakt.  

 

Team 
Beheer 

Luc Aben 

Heddes 

7 65 7.4 
Financiën/Vpb 

Wat zijn de ondernemersactiviteiten van de 
gemeente Schagen? 

De gemeente Schagen heeft onder meer 
de volgende vpb, ondernemingsactiviteiten: 
Grondexploitatie, huur en verpachten van 
gronden/panden, verkoop van grondstoffen 
(afvalstromen), markten etc. De Feitelijke 
vpb afdracht en kwalificatie fiscale 
onderneming is nihil 

Financiën 
 
Pieter Jan 
Gutter 

Quint 

8 67 7.2 Financiën 
OZB 

OZB: 2e alinea ‘overig': te realiseren 
inverdieneffecten in 2023 waartoe in 2022 is 
besloten. Waar gaat dit over? 

De verwerking van het raadsvoorstel 2022 bij 
de begroting is hier opgenomen. Het betreft 
onder meer de te realiseren taakstellingen in 

2023. 

Financiën 
 
Pieter Jan 

Gutter 

Quint 

9  1 sociaal 
domein  

Wordt er nog geïnvesteerd in de 
samenwerking met jeugdwerkers? Dit staat 
wel in coalitieakkoord en zien we niet terug in 
de begroting. 
 

 

Ja er wordt nog steeds geïnvesteerd in de 
samenwerking met jeugdwerkers. Het 
jongerenwerk is opgenomen in het reguliere 
jeugdpreventie aanbod. 
  
Daarnaast hebben we met de NPO 
(Nationaal Programma Onderwijs) middelen 
een uitbreiding van Link jongerenwerk 
gerealiseerd op het Regius college en het 
Clusius college. 
 

Sociale 
Ontwikkeling  
 
Rinda de 
Goede  

De Nijs  

 


