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Raadsvergadering van 30 maart 2021

Datum besluit 16 februari 2021

Registratienr 21.404575

Onderwerp herstelbesluit bestemmingsplan Langevliet 17- 18 te Callantsoog

De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.ló februari 2021, nr. 21.404544;

gezien het advies van de Oordeelsvormende vergadering d.d. 20 april 2021; 

gelet op het bepaalde in artikel;

besluit:
1. Vast te stellen de volgende aanvullende planregeling in het bestemmingsplan ‘Langevliet 17 

- 18 te Callantsoog';

Artikel 3.1 Bestemmingsomschrijving
d. afschermende bladhoudende, wintergroene haagbeplanting op de erfscheiding 
ter plaatse van de aanduiding 'wintergroene haag' die voldoet aan de volgende 
kenmerken:
1. van de grond met een hoogte zoals aangegeven ter 

plaatse van de aanduiding ‘minimum hoogte’;
2. bestaande uit aaneensluitende, bladhoudende, wintergroene beplanting, 

dan wel een hekwerk voorzien van ondoorzichtige matten van natuurlijk 
materiaal met in ieder geval aan de straatzijde hiertegen groenblijvende 
klimop die het gehele hekwerk gaat bedekken;

3. de haagbeplanting bestrijkt de gehele lengte van de gronden ter plaatse 
van de aanduiding 'wintergroene haag';

3.5.3 Voorwaardelijke verplichting haag
De voor bedrijf aangewezen gronden mogen niet worden gebruikt ten behoeve van de in 
artikel 3.1 bedoelde functies, met dien verstande dat dit verbod niet geldt indien 
haagbeplanting als omschreven in artikel 3.1. onder d is aangelegd en in stand wordt 
gehouden.

2. Vast te stellen de gewijzigde verbeelding overeenkomstig bijlgage 1.

3. Het plan te voorzien van de planidentificatie NL.IMRO.0441 .BPGZLangevlietl8-VS02.
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Aldus besloten in de vergadering van: 30 maart 2021.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier voorzitter

De heer G.E.P. Meijer Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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