
Plaatsnaam Projectnaam Toelichting Raad

Callantsoog Woningbouw, overige locaties Klankborgroep Callantsoog heeft advies over o.a. beoogde 

locaties uitgebracht aan B&W en toegelicht in uw raad. 

Callantsoog Denneweg woningbouw Wooncompagnie heeft inmiddels concept aanvraag 

omgevingsvergunning ter beoordeling voorgelegd aan 

commissie ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast loopt er een extra 

onderzoek naar de consequenties van de stikstofproblematiek.

Dirkshorn Dirkshorn, Oosterdijk 10 

Ruimte voor Ruimte

Sinds 13 mei 2019 is het wijzigingsplan onherroepelijk 

geworden. Wij hebben de initiatiefnemers verzocht met enige 

spoed de werkzaamheden aan te vangen.

Gemeentebreed Zonneweides Ter voorbereiding van de evaluatie van het Zonnebeleid zal de 

klankbordgroep van uw raad worden uitgenodigd om op 18 

oktober mee te denken over de evaluatie en de voorgestelde 

wijzigingen.

Gemeentebreed Omgevingswet Op 16 september heeft een beeldvormende vergadering 

plaatsgevonden. Inmiddels wordt gewerkt aan het inrichten van 

een omgevingstafel. Ook de ketenpartners worden hierbij 

betrokkken. Er is een start gemaakt met de harmonisering van 

de bestemmingsplannen. U zal hier voor het eind van het jaar 

via een RIM over worden geïnformeerd.



Gemeentebreed Huisvesting seizoensarbeiders In het recente verleden heeft de gemeente getracht om samen 

met bedrijven die de huisvesting van arbeidsmigranten 

verzorgen te zoeken naar oplossingen voor het tekort aan 

huisvesting. Deze zoektocht heeft niet tot een structureel 

aanvaardbare oplossing geleid. Enerzijds zijn er nog 

onvoldoende plaatsen gerealiseerd. Anderzijds zijn er in 

bepaalde delen van de gemeente sprake van een zo groot 

aantal arbeidsmigranten dat de bewoners hun onrust uiten. Ook 

worden er (keer op keer) arbeidsmigranten gehuisvest zonder 

een daartoe benodigde vergunning. Zeer recent zijn er 

(concept)aanvragen omgevingsvergunningen ingediend. Het 

college heeft besloten om deze aanvragen af te doen binnen de 

thans geldende bestemmingsplan en beleidsregels. Mocht bij 

toetsing blijken dat de aangevraagde vergunning niet binnen de 

regels van het bestemmingsplan of de Regionale Kadernota 

Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop past dan zal deze 

geweigerd worden.  Er wordt gewerkt aan gemeentelijke 

aanpak/beleid voor huisvesting van

arbeidsmigranten. De verwachting is dat deze aanpak/dit beleid 

voor het eind van het jaar (waarschijnlijk in november) u 

aangeboden zal kunnen worden.

Groote Keeten Boskerpark recreatie  Voor de omgevingsvergunning in afwachting van een 

definitieve datum voor de hoorzitting rechtbank. Voor de 

vergunning op grond vd wet Natuurbescherming (stikstof) heeft 

de rechtbank uitspraak gedaan en de vergunning vernietigd. 

Oudesluis Herontwikkelen kern 

Oudesluis

geen nieuwe ontwikkelingen



Petten Petten, Strandbebouwing Bestemmingsplan Kustzone Petten is vernietigd. Met 

stakeholders worden afspraken gemaakt over de te maken 

vervolgstappen.

Petten Energy Health Campus (vh 

OLP)

Het externe bureau DST werkt nog aan het concept en de 

businesscase voor het Experience Center. De verwachting is dat 

er dit najaar aan alle partijen een definitief concept kan worden 

voorgelegd, waarna partijen aan zullen geven of zij wel of niet 

deel willen nemen.  Het kernteam werkt momenteel aan het 

jaarplan 2020 (concept gereed december 2019), het vervolg op 

het afsprakenkader voor de periode 2020-2024, inclusief een 

onderliggend meerjarenprogramma (concept gereed maart 

2020).

Petten Petten, Ontmoetingsplein 

2020

geen bijzonderheden

Petten Ontdekkingscentrum Is nu onderdeel van EHC project

Petten Petten, Corfwater Hotel Herberekening op basis van nieuwe Aeriusmethode wordt nu 

verricht. Zodra er voldoende relevante informatie is, volgt er 

een raadsmemo over de ontwikkelingen in Petten

Petten Petten Parkeren  Raad van State heeft het bestemmingplan Kustzone Petten 

vernietigd. Momenteel vindt overleg plaats met 

stedenbouwkundig bureau (Arcadis) om te komen tot reparatie 

van het bestemmingsplan. Consequenties van uitspraak op de 

andere projecten worden eveneens in beeld gebracht

Petten Petten, Corfwater Camping geen bijzonderheden te melden

Schagen Schagen Oudshoorn Gesprekken met ontwikkelaar vinden plaats over het sluiten van 

een intentieovereenkomst. Vaststellen van de projectopdracht 

vindt parallel aan dit gesprek plaats.



Schagen Schagen, Westerpark Wooncompagnie is bezig met de aannemersselectie.

Schagen Schagen, Makado Verwachting is dat in oktober 2019 de vergunning verleend gaat 

worden. Start verbouw staat gepland eerste kwartaal 2020.

Schagen Locatie Jozef Israëlsstraat 

Schagen

Algemene informatieavond wordt ingepland in vierde kwartaal 

2019.

Schagen Schagen, Laan 17 realisatie van nieuwbouw voor 25 woningen is gestart.

Schagen Centrumontwikkeling 

Waldervaart Schagen

Naar verwachting wordt er aan einde van jaar een entiteit 

gevormd. Afhankelijk van de ontwikkeling voor de 

vernieuwbouw voor het nieuwe wijkcentrum zal de gemeente 

een gewenst scenario kiezen. De mogelijkheid is er dat de 

gemeente kiest dat bij  geen overeenstemming met Hoorne 

Vastgoed er een scenario wordt uitgewerkt zonder dit 

onderdeel.

Schagen Bestemmingsplan 

Bedrijventerrein Lagedijk

Op 9 oktober zullen er zogenaamde botsproeven worden 

uitgevoerd om te toetsen of de regels zoals die nu zijn 

opgenomen in het plan ook uitvoerbaar en wenselijk zijn. De 

botsproeven worden onder meer uitgevoerd door bedrijven die 

gevestigd zijn op het bedrijventerrein die zich hiervoor hebben 

opgegeven. 

Schagen Menisweg De projectleider heeft een nieuwe functie buiten het 

gemeentehuis gevonden, project wordt opnieuw bij een 

projectleider ondergebracht.

Schagen Schagen, Sportlaan - 

Regioplein

De kapvergunning is inmiddels afgegeven. Naar verwachting 

wordt de omgevingsvergunning begin oktober vastgelegd.



Schagen Schagen, Nes Noord De woningen voor de volgende fase zijn in de verkoop gegaan.  

Afhankelijk van het percentage verkochte woningen is de 

verwachting dat eind 2019/ begin 2020 gestart wordt met de 

woningen.

Schagen Schagen, Lagedijk de Lus Er hebben zich nieuwe belangstellenden gemeld. 

Schagen Schagen, Buiskoolstraat Het schetsontwerp is gemaakt. Verwachting is dat in vierde 

kwartaal de anterieure overeenkomst gereed is.

Schagerbrug USP Schagerbrug, 

woningbouw

Er heeft een positief gesprek plaatsgevonden met gedeputeerde 

Loggen. Provincie en gemeente spannen zich in om voor een 

eventuele rechtszaak samen tot een oplossing te komen. 

Provincie heeft aangegeven dat zij voor de natuurcompensatie 

als gevolg van nieuwe bouwprojecten bezig is met een 

onderzoek.

Schagerbrug Schagerbrug, b-veld Vesdo Informatieavond met inwoners van Schagerbrug heeft op 1 

oktober plaatsgevonden. 

Sint Maarten Rode Kool Sint Maarten Project wordt voortvarend opgepakt, doel is om meer woningen 

te realiseren.

Sint Maarten Witte Kool Project is afgerond. Openbaar Gebied is al enige maanden bezig 

om de overdracht van de wegen te organiseren.

Sint Maartenszee Sint Maartenszee - Zeeweg  De ontwerpfase is conform Plan Van Aanpak opgestart. Een 

drietal varianten zijn door een adviesbureau opgesteld. Tijdens 

de uitwerking van de varianten is op basis van de ambitie om de 

Zeeweg als 30 km zone in te richten onderzocht of dit financieel 

haalbaar is (mbv BDU subsidie). Dit is kansrijk. Naar aanleiding 

van de bewonersavond wordt het ontwerp op onderdelen 

herzien.



't Zand Woningbouwontwikkeling t 

Zand Noord

 Omgevingsvergunning bouwen Fase 1 deel A (24 woningen) is 

verleend op 4 september. BPD is op 1 oktober gestart met de 

verkoop van deze woningen en 6 vrije kavels. Het bouwrijp 

maken start in eind september of begin oktober en zal tot 

medio december duren.  Als 70 % van de woningen verkocht is, 

dan gaat er gebouwd worden. 

Tuitjenhorn Tuitjenhorn, Bladstraat De gemeente heeft begin september het verweer ingediend bij 

de RvS. Nu is het wachten tot de zaak behandeld wordt. Er 

wordt rekening gehouden met een maximale vertraging van 12 

maanden (vanaf juli 2019).

Tuitjenhorn Delftweg 15 Tuitjenhorn Door landelijke uitspraak over de Pas-wetgeving wordt er door 

initiatiefnemeropnieuw een beoordeling uitgevoerd. De 

planning loopt hierdoor met enkele maanden uit.

Tuitjenhorn Tuitjenhorn, Bogtmanweg Op 10 oktober wordt er een informatieavond gehouden 

georganiseerd door de dorpsraad en de gemeente.

Waarland Veluweweg 44 Waarland Voorontwerpbestemmingsplan wordt voorbereid.

Warmenhuizen Bejo Uitbeidingsplan  Er zijn geen ontwikkelingen

Warmenhuizen Warmenhuizen, Centrumplan 

Fase 2

Woningen zijn in aanbouw.

Warmenhuizen Torenven CPO heeft tot uiterlijk 1 december gekregen om het pand over 

te nemen.

Warmenhuizen Uitbreiding (Remmerdel) 

Warmenhuizen

Er wordt gewerkt aan het stedebouwkundig plan voor de 

locatie.

Warmenhuizen Uitbreiding B4 Agro  Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Warmenhuizen Uitbreiding (Dergmeerweg) 

Warmenhuizen

Er wordt gewerkt aan het stedebouwkundig plan voor de 

locatie. Ook wordt er gesproken over de bouwclaim van 

Zeeman Vastgoed, wij krijgen daarbij juridisch advies.


