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Afdeling Taakveld Onderwerp Toelichting 

Dienstverlening Informatiemanagement Zaaksysteem Per 1 november zijn we live gegaan met de terugbelverzoeken en de registratie van 

de telefonie. De inwoner kan hierdoor sneller en beter geholpen worden omdat we 

een completer klantbeeld hebben en de historie beter terug kunnen vinden.  

 

Ruimte Veiligheid, Toezicht & 

Handhaving 

Controle op klei op de 

weg 

Sinds 20 september controleren de boa’s dagelijks de gemeentelijke wegen in 

voormalig Harenkarspel op het achterblijven van klei op de weg. Indien dit wordt 

aangetroffen, wordt de agrariër aangesproken op het schoonmaken van de weg. 

Doet hij dit niet (tijdig) wordt de weg op diens kosten schoongemaakt. Indien de 

herkomst van de klei niet duidelijk is, wordt de weg schoongemaakt op kosten van de 

gemeente. Sinds 1 oktober wordt ook in de avonduren een controleronde gereden. 

Hiervoor wordt Regio Control ingehuurd. Regio Control is tevens het meldpunt voor klei 

op de weg. 

 

Ruimte Bouwprojecten Nieuwe gezamenlijke 

huisvesting KNRM en 

Reddingsbrigade Petten 
 

Partijen zijn onder projectleiding van de gemeente gestart met het ontwerp van het 

nieuwe gebouw. Daarbij worden zoveel mogelijk ruimten gedeeld om de 

samenwerking tussen de twee organisaties te bevorderen. Overleg met 

Staatsbosbeheer over bijzondere flora is afgerond en concepten voor opstalrecht en 

erfpacht zijn opgesteld. Het gebouw zal duurzaam worden ontworpen en materialen, 

bouwaard en bouwmaterieel worden zodanig gekozen dat zo min mogelijk stikstof 

wordt uitgestoten, zowel tijdens de bouw als bij het gebruik. Zodra een voorlopig 

ontwerp gereed is zal in bouwteam verder worden ontwikkeld.  

 

Ruimte Bouwprojecten Nieuwe huisvesting 

Reddingsbrigade Sint 

Maartenszee 
 

Onder projectleiding van de gemeente is gestart met de onderhandelingen met 

Staatsbosbeheer over de locatie voor de nieuwe opstal. Hierbij is ook Defensie 

betrokken wegens het opheffen van de schietplateaus inclusief de bestaande loods 

waarin de Reddingsbrigade momenteel haar zomerstalling heeft. Gelijktijdig zijn 

partijen bezig met het opstellen van een functioneel programma van eisen en een 

schetsontwerp zodat er, zodra er overeenstemming is over de locatie, doorgepakt 

kan worden met het aanvragen van de omgevingsvergunning. Dat wordt in de 
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tweede helft 2020 verwacht vanwege de complexiteit van de verrekening van 

stikstofcompensatie tussen partijen. Na realisatie van de nieuwe huisvesting komt de 

winterstalling van de Reddingsbrigade Sint Maartenszee te Petten te vervallen. 
 

Ruimte  Bouwprojecten Nieuwbouw 

Brandweerkazerne 

Dirkshorn 

Bestuurlijk en ambtelijk is overleg gevoerd met de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord (VRNHN) over een nieuwe brandweergarage voor twee voertuigen in 

Dirkshorn, omdat de nieuwe tankautospuit niet past in de huidige gehuurde stalling. 

Regionaal wordt op dit grotere voertuig gestandaardiseerd. De huidige locatie heeft 

ook geen geschikt manschappenverblijf en oefenterrein. Een projectopdracht wordt 

nog dit jaar aan het college ter vaststelling aangeboden, inclusief een verzoek om 

een voorbereidingskrediet. Vanwege een bestemmingsplanwijziging voor de 

beoogde bouwlocatie wordt het bouwkrediet bij de kadernota in 2020 aangevraagd. 

 


