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gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Jewelweg 12A, Callantsoog'

Publiekssamenvatting
Het college van B&W heeft besloten het bestemmingsplan 'Jewelweg 12A, Callantsoog' ter 
gewijzigde vaststelling aan de raad aan te bieden. Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om 
op een braakliggend terrein tussen de adressen Jewelweg 12 en 14 in Callantsoog een woning te 
bouwen. Er wordt ook voorgesteld om geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal 
verzekerd is via een overeenkomst.

Gevraagde besluit
1. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan’ Jewelweg 12A, Callantsoog' 
ontvankelijk te verklaren;
2. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan 'Jewelweg 12A, 
Callantsoog';
3. In te stemmen met de Nota van wijzigingen bestemmingsplan 'Jewelweg 12A, Callantsoog';
4. Het bestemmingsplan 'Jewelweg 12a, Callantsoog', bestaande uit geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441 .BPCOOGJEWELWEG12A-VA01, met de 
bijbehorende bestanden gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
5. Geen exploitatieplan voor de in het bestemmingsplan 'Jewelweg 12A, Callantsoog' begrepen 
gronden vast te stellen, omdat dit bestemmingsplan geen betrekking heeft op een op grond van 
artikel 6.12, lid 1 Wro aangewezen bouwplan waarvoor een exploitatieplan is voorgeschreven.

Aanleiding
Een initiatiefnemer wil op een terrein gelegen tussen de adressen Jewelweg 12 en 14 in Callantsoog 
een woning bouwen. Op 30 mei 2018 heeft het college van B&W een positief besluit genomen op zijn 
conceptaanvraag.
Op grond hiervan heeft de initiatiefnemer op 3 oktober 2018 een aanvraag ingediend voor herziening 
van het bestemmingsplan op het adres Jewelweg 12a, het plangebied.

Belang
Het ontwerpbestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Het is nu aan uw raad om een 
besluit te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening is de gemeenteraad namelijk bevoegd om te besluiten over het vaststellen van een 
bestemmingsplan. Na de vaststelling van dit bestemmingsplan kan op een verwilderd terrein een 
levensloopbestendige, zoveel mogelijk energie-neutrale woning worden gebouwd. Een goede 
aanvulling op het woonbestand in Callantsoog. Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het wenselijk 
om mee te werken aan de voorgenomen ontwikkeling.

Centrale vraag
Wilt u definitief meewerken aan de voorgenomen ontwikkeling en het bestemmingsplan ‘Jewelweg 
12A, Callantsoog’ gewijzigd vaststellen?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Op een verwilderd braakliggend terrein wordt een levensloopbestendige woning gerealiseerd die
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zoveel mogelijk energie-neutraal wordt uitgevoerd, uiteraard zonder aansluiting op het aardgasnet.

Kader
» Het vigerend bestemmingsplan is “Buitengebied Zijpe". De gronden hebben de enkelbestemming 

‘Tuin’ en de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie -5'. De bouw van een woning is in strijd 
met de regels van dit bestemmingsplan.

« Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen: Op grond van deze reisgids worden plannen op zichzelf 
staand beoordeeld met een positieve grondslag.

Argumentatie
» In de plantoelichting is gemotiveerd dat er met het nieuwe bestemmingsplan sprake is van een 

goede ruimtelijke ordening en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
« De ruimtelijke kwaliteit zal ter plaatse verbeteren. De locatie is nu een verwilderd terrein, dit wordt 

een tuin met woonhuis.
» Voor de bomen, die in verband met de bouw van het woonhuis gekapt moeten worden, moet 

de initiatiefnemer herplanten.
« Aan de woningvoorraad in Callantsoog wordt een duurzame woning toegevoegd, dit is een 

gewenste ontwikkeling.
» Als u niet meewerkt zal het terrein nog verder verwilderen.

Maatschappelijk draagvlak
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 8 november tot en met 19 december 2018 ter inzage 
gelegen voor zienswijzen. Tijdens deze periode zijn 3 zienswijzen ingediend. De zienswijze zijn 
beantwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen. Op grond van de ingediende zienswijzen 
wordt het bestemmingsplan op een aantal punten aangepast, zie Nota van wijzigingen.

Financiële consequenties
» De financiële consequenties zijn geheel voor rekening van de initiatiefnemer.
» Er is een planschadeovereenkomst afgesloten met de initiatiefnemer waardoor eventuele 

planschade verhaald kan worden.
« De ambtelijke uren worden gedekt door de leges.

Communicatie van het besluit
De communicatie rond de bestemmingsplanprocedure is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening. Er 
volgt een kennisgeving dat het bestemmingsplan is vastgesteld in de Staatscourant en in het 
Gemeenteblad. Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn daarna in te zien via 
ruimtelijkeplannen.nl.

Realisatie van het besluit
Na uw besluit wordt een kennisgeving gedaan van de vaststelling en wordt het vastgestelde 
bestemmingsplan ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan beroep indienen. Indien er geen 
beroep wordt ingediend, wordt het bestemmingsplan na de beroepstermijn onherroepelijk. Mocht er 
wel beroep worden ingediend, dan ontvangt uw raad hierover bericht.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

ieester er/wethouders van de gemeente Schagen,

'gemeentesecretaris burgermee:

De heëfÑ.H. Swellengrebel Xfļ. van Kampen-NouwenMevroj

Gepubliceerde bijlagen:
» Het bestemmingsplan Jewelweg 12a, Callantsoog bestaande uit: regels, verbeelding, toelichting 

en bijlagen:
» De Nota van beantwoording zienswijzen;
* De Nota van wijzigingen;
» De 3 geanonimiseerde zienswijzen.
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