
Plaatsnaam Projectnaam ToelichtingRaad
Callantsoog Woningbouw, overige locaties   Het college hee  een nadere toelich ng van de Klankborgroep 

Callantsoog gevraagd en deze wordt momenteel voorbereid. Met 
initiatiefnemers voor de middellange termijn wordt overleg gevoerd om 
tot overeenkomsten te komen.

Callantsoog Denneweg woningbouw  De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft een positief advies uitgebracht 
over het bouwplan. Wooncompagnie heeft een inloopavond belegd voor 
de omgeving op dinsdag 12 november. Planning is is dat in januari 2020 de 
procedure gaat lopen. Daarnaast wordt de hand gelegd (Wooncompagnie) 
aan de laatstse aanpassingen van het concept bestemmingsplan. Ook zal 
Wooncompagnie een onderzoek doen naar eventuele consequenties van 
de stikstofproblematiek.

Dirkshorn Dirkshorn, Oosterdijk 10 Ruimte voor 
Ruimte

 In mei 2019 is het Wijzigingsplan Oosterdijk (Dirkshorn) onherroepelijk is 
geworden. Er wordt gewerkt aan de vervolgstappen, zoals die zijn 
vastgelegd in de anterieure overeenkomst. Dit betekent dat het voorlopig 
ontwerp voor het openbaargebied en kavelpaspoorten voor de 21 kavels 
zullen  worden opgesteld. De planning is om in het 1e kwartaal van 2020 
met de verkoop van de kavels te starten.



Gemeentebreed Zonneweides  Recentelijke vergund:  4,5 hectare onder een lijnopstelling van 
windturbines bij Burgerbrug (samen met het vastgestelde 
bestemmingsplan); 10 hectare onder een lijnopstelling van windturbines 
bij industrieterreintje de Dijken. Totaal vergund aan zonneparken: circa 
17,5 hectare sinds vaststelling beleid. Op het moment nog in behandeling:  
Aanvraag omgevingsvergunning Grote Sloot 158 – In afwachting evaluatie 
zonnepark beleid; Aanvraag omgevingsvergunning Belkmerweg 67 
(testveld Westerduinweg ECN) – 12 november beslissing omtrent ontwerp 
VVGB; Concept aanvraag Schagen Zuid, Zeezout innovatiebatterij – In 
afwachting evaluatie zonnepark beleid; Concept aanvraag Westerweg 8, 
zonnepanelen ten behoeve gebruik van de camping, in afwachting uitslag 
uitstaande adviezen; Een aantal consulten, verschillende locaties -- 
moeten nog ambtelijk getoetst worden. Evaluatie van het zonnepark 
beleid: Op 12 november staat er een klankbordgroep bijeenkomst gepland 
om een eerste toelichting te geven. Planning nu is dat de evaluatie dan 
besproken kan worden in de oordeelsvormende raad die hoort bij de raad 
van 17 december.

Gemeentebreed Omgevingswet  Er is inmiddels een start gemaakt met het eerste veegplan onder de Crisis 
en herstelwet. In dit plan wordt een aantal onderdelen van de huidige 
bestemmingsplannen in één keer opnieuw geregeld. Onder meer wordten 
de volgende thema's (conform het vastgestelde plan van aanpak 
Omgevingswet) geregeld: De definiëring voor alle plannen wordt 
gelijkluidend, regels voor bed en breakfast worden aangepast. Er worden 
foutjes uit de bestaande plannen gerepareerd, waaronder die van 
recreatieterreinen Harenkarspel, er wordt een regeling opgenomen voor 
arbeidsmigranten. Verder worden de algemene regels geuniformeerd en 
wordt onderzocht of en hoe de regels voor plattelandswoningen moeten 
worden aangepast. 

Gemeentebreed Huisvesting seizoensarbeiders Uw raad wordt deze vergadering gevraagd de kaders voor de regels rond 
arbeidsmigranten vast te stellen. De kaders zullen worden uitgewerkt in 
regelgeving in het eerste veegplan onder de Crisis- en herstelwet. Planning 
is dat dit veegplan in maart 2020 in ontwerp ter visie wordt gelegd.



Groote Keeten Boskerpark recreatie  Voor de omgevingsvergunning nog steeds in afwachting van een datum 
van de hoorzitting rechtbank. Voor de vergunning op grond vd wet 
Natuurbescherming (stikstof) heeft de rechtbank uitspraak gedaan en de 
vergunning vernietigd. Droomparken heeft inmiddels beroep 
aangetekend.

Petten Petten, Strandbebouwing  Opdracht voor de actualisatie van het bestemmingsplan Kustzone Petten 
is verstrekt aan adviesbureau (Arcadis). Afspraken met de stakeholders 
(ondernemers, HHNH en Rijkswaterstaat) over de vervolgstappen lopen 
inmiddels. We richten ons op voorleggen van het bestemmingsplan aan 
uw raad voor het zomerreces, echter vanwege onzekerheden in het 
vervolgproces kunnen wij voor deze planning geen garanties geven. Over 
de uitkomsten en gevolgen zullen we uw raad nader informeren.

Petten Energy Health Campus (vh OLP)  Er is een nieuwe campuscoördinator gestart, die gezamenlijk met alle 
deelnemende organisaties aan de EHC is ingehuurd. Onder haar leiding 
wordt momenteel aan het jaarplan 2020, het vervolg op het 
afsprakenkader voor de periode 2020-2024, inclusief een onderliggend 
meerjarenprogramma (oplevering Q1 2020). De laatste hand wordt gelegd 
aan het concept en de businesscase voor het Experience Center. De 
verwachting is dat er in december aan alle partijen een definitief concept 
kan worden voorgelegd, waarna partijen aan zullen geven of zij wel of niet 
deel willen nemen.

Petten Petten, Ontmoetingsplein 2020   Geen nieuwe informa e.
Petten Petten, Corfwater Hotel  We zijn nog in afwachting van de herberekening door initiatiefnemer van 

de stikstofuitstoot volgens de nieuwe Aerius rekenmethode. Er is om deze 
reden uitstel verleend tot half januari voor het indienen van de eerste 
vergunningsaanvraag. Zodra er voldoende relevante informatie is volgt er 
een raadsmemo.

Petten Pallas, nieuwe reactor   Het bestemmingsplan voor Pallas is vastgesteld en er loopt een 
beroepsprocedure. De Raad van State heeft de Stichting advisering 
bestuursrechtspraak (StAB) ingeschakeld om advies uit te brengen aan de 
raad van state. Het is de verwachting dat in het 1e kwartaal 2020 de Raad 
van State een uitspraak doet.



Petten Petten Parkeren  De uiteindelijke parkeeropgave vloeit voort uit de actualisatie van het 
bestemmingsplan Kustzone Petten. Opdracht daarvoor is inmiddels 
verstrekt aan stedenbouwkundig bureau (Aradis).

Petten Petten, Corfwater Camping   Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Overleg over de ontwikkeling 
vindt nog plaats met de inititiefnemer Het Nieuwe Strand Petten 
B.V./Dutchen. Zie ook opmerkingen bij het Corfwater hotel.

Schagen Oudshoorn Overleg over het bestemmingsplan is gestart maar nog afhankelijk van de 
overeenkomst met Lidl die de eigenaar van de grond heeft.

Schagen Schagen, Westerpark  Bestemmingsplan is onherroepelijk. Wooncompagnie is bezig met de 
aannemersselectie en de vergunningsaanvraag wordt gereed gemaakt. 
Het is de verwachting dat in het 1e kwartaal van 2020 de 
vergunningsaanvraag wordt ingediend.

Schagen Schagen, Makado  De vergunning is verleend en ligt t/m 5 december ter inzage. 
Startbouw 1e helft 2020.

Schagen Locatie Jozef Israëlsstraat Schagen   Projectopdracht Jozef Israelsstraat Schagen is door het college op 19 
februari 2019 vastgesteld en deze is ter kennisgeving doorgestuurd naar 
de raad.  Begin 2020 zal er een inloopbijeenkomst voor de omwonenden 
georganiseerd worden. In verband met de nieuwbouw en verplaatsing van 
de school dreigt vertraging.

Schagen Schagen, Laan 17   De bouw van de 25 appartementen is gestart. 
Schagen Centrumontwikkeling Waldervaart 

Schagen
Het proces met de scholen en andere partijen ten behoeve van het 
kindcentrum verloopt moeizaam. Naar verwachting is wel eind van het 
jaar de entiteit opgericht. Echter de samenwerkingsovereenkomst zal nog 
een aantal maanden op zich laten wachten. Met de partijen is nu 
afgesproken dat deze samenwerkingsovereenkomst eind maart wordt 
afgesloten. Naar verwachting vertraagt de bouw van de nieuwe school 
met zeker een jaar vanwege het overleg dat deze partijen nodig hebben. 
In de tussentijd wordt vanuit de gemeente verder gewerkt aan het 
stedenbouwkundig plan en vervolgens het bestemmingsplan.



Schagen Bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Lagedijk

Er hebben zogenaamde botsproeven plaatsgevonden. De input van deze 
botsproeven die zowel met interne als externe partijen (bedrijven) 
hebben plaatsgevonden zijn aanleiding om de regels aan te passen en 
bepaalde delen van het omgevingsplan verder te onderzoeken (geluid). 
Dit kan ertoe leiden dat de vaststelling zal verschuiven naar mei. Dit is 
afhankelijk van wat er uit het nadere onderzoek komt.

Schagen Menisweg Project heeft op dit moment geen projectleider.
Schagen Schagen, Sportlaan - Regioplein  Op 17 oktober 2019 is de omgevingsvergunning verleend. Bij het 

uitblijven van bezwaren zal op 17 december 2019 de start van de bouw 
zijn. Start bouw vindt plaats in de fabriek(modulaire bouw). 
Daadwerkelijke start op de bouwlocatie is begin volgend jaar.

Schagen Schagen, Nes Noord De bouw van de laatste fase (Waterveld) is gestart (D1, D2, E1 en E2):
* De bouw voor D1 is gestart en het is de verwachting dat de 
werkzaamheden voor D2 in november/december dit jaar worden 
opgestart.
* Voor E1 en E2 loopt momenteel de omgevingsvergunning. De verkoop 
van de woningen zal plaatsvinden begin 2020. In de 2e helft van 2020 
worden deze bouwwerkzaamheden opgestart.  

Schagen Schagen, Lagedijk de Lus  De afgelopen maand is er met meerdere partijen gesproken over de 
vestigingsmogelijkheden van hun bedrijf. Er is een aantal partijen concreet 
die een optie en/of koop van een kavel overwegen en de 
onderhandelingen lopen op dit moment. De marketing- en 
promotiecampagne met het online-magazine en promotie bij 
zoekresultaten in Google is verlengd tot december.

Schagen Schagen, Buiskoolstraat  De anterieure overeenkomst zal naar verwachting aan het einde van het 
vierde kwartaal van 2019 ondertekend worden door de initiatiefnemers. 
Er wordt nu tegelijkertijd gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor de 
Buiskoolstraat.



Schagerbrug USP Schagerbrug, woningbouw    We zijn in afwach ng van behandeling van het beroep van de Provincie 
Noord-Holland tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Een 
verweerschrift voor de zitting is opgesteld en ingezonden. De zitting wordt 
verwacht voor 4 feb 2020. Er vindt intensief bestuurlijk en ambtelijk 
overleg plaats om een oplossing te bereiken voordat de zitting plaats zal 
vinden. Voordien proberen wij met de Provincie Noord Holland tot 
overeenstemming te komen. Gedeputeerde Cees Loggen stelt zich daarin 
zeer positief op en werkt mee aan een oplossing. Ambtelijk werkt de 
provincie minder enthousiast mee.

Schagerbrug Schagerbrug, b-veld Vesdo De inwonersavond is goed verlopen. Ook op het online platform is door 
veel inwoners
goed gereageerd. De input wordt nu verwerkt in een eerste 
schetsontwerp. 
begin van het nieuwe jaar wordt dit aan de inwoners gepresenteerd.

Sint Maarten Witte Kool De oplevering is overgedragen aan Openbaar Gebied.



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. De varianten inclusief een integrale variant zijn in juli 
gepresenteerd en toegelicht aan de klankbordgroep. De ontwerpvarianten 
zijn goed ontvangen met een lichte voorkeur voor de integrale (ideale) 
variant. De integrale variant is vervolgens verder uitgewerkt tot 
presentatietekeningen. Eind september heeft een inspraak avond 
plaatsgevonden. Naast bewoners zijn ook andere balanghebbenden zoals 
ondernemersverenigingen, Gehandicapten platform en Fietsersbond 
uitgenodigd voor de bijeenkomst. De opkomst was goed en de avond is 
goed verlopen.  De inlevertermijn van reacties is inmiddels verlopen. De 
duurzaam veilig (30Km) component 'fietsers op de weg', oftewel fietsers 
gemengd met snel verkeer is kritisch ontvangen. Het idee van fietsers op 
straat in combinatie met landbouwverkeer wordt als gevaarlijk en 
onwenselijk gezien. Op basis van de zienswijzen, wensen en bezwaren 
worden mogelijke oplossingen/ ontwerpaanpassingen in kaart gebracht. 
Daarbij wordt gericht op een oplossing waarbij fietsers gescheiden blijven 
van het snel verkeer. De mogelijke oplossingen/varianten zullen worden 
besproken met de klankbordgroep en vervolgens wederom met allen 
belanghebbenden. Het doel is om zo uiteindelijk tot een zo breed mogelijk 
gedragen (definitief) ontwerp te komen.

't Zand Woningbouwontwikkeling t Zand 
Noord

 Het bouwrijp maken van gebied fase 1 is gestart en zal afhankelijk van 
omstandigheden in december of januari gereed zijn. In oktober is 
verkooptraject gestart van fase 1A (24 woningen en 4 vrije kavels) en dit is 
positief verlopen. De bouw zelf wordt voorbereid en zal in eerste kwartaal 
2020 starten. In januari start de verkoop van fase 1B van in totaal 22 
woningen.

Tuitjenhorn Tuitjenhorn, Bladstraat Geen update t.o.v. de vorige rapportage: de gemeente heeft begin 
september het verweer ingediend bij de RvS. Nu is het wachten wanneer 
de zaak behandeld wordt door de RvS. 



Tuitjenhorn Delftweg 15 Tuitjenhorn De Aerius berekening voor stikstof is gereed en is positief. Het laaste 
onderzoek dat binnen moest komen was het flora en fauna onderzoek. Uit 
het flora en fauna onderzoek blijkt dat er beschermde diersoorten zitten 
in het hoofdgebouw, namelijk een uil en (twee) vleermuizen. De uil 
gebruikt een van de schuren als uitrustplaats, de vleermuizen nestelen in 
de woning en een andere schuur. De initiatiefnemer is op grond van de 
Wet natuurbescherming verplicht om mitigerende maatregelen te nemen. 
Hierdoor kan men (nog) niet alles slopen en loopt het project vertraging 
op. De planning is dat in augustus 2020 er kan worden gestart met de 
sloop. Met de initiatiefnemer is afgesproken dat de kassen achterin wel al 
voor een deel gesloopt worden. Verder is er een (externe) projectgroep 
gestart met de initatiefnemer Zeeman Vastgoed en Wooncompagnie. 

Tuitjenhorn Tuitjenhorn, Bogtmanweg  Op 10 oktober is er een informatiebijeenkomst geweest van de dorpsraad 
Tuitjenhorn samen met de gemeente waar zo'n 70 geinteresseerden 
waren. Er is een presentatie gegeven door stichting Knarrenhof over 
hofjes voor jong en oud en het concept en werkwijze, waar ook de Woon 
Advies Commissie en Wooncompagnie mogelijkheden zien binnen project 
Bogtmanweg. Doel was om de behoefte te peilen bij inwoners voor dit 
concept, tot op heden blijkt deze niet heel groot. Momenteel nog bezig 
met de uitwerking van de ontwikkelvisie en -strategie en 
stedenbouwkundige uitgangspunten. In december wordt een bureau 
geselecteerd om dit uit te gaan werken naar een stedenbouwkundig plan 
die in het eerste kwartaal 2020 gereed moet zijn.

Waarland Veluweweg 44 Waarland De Aerius berekening voor stikstof en het voorontwerpbestemmingsplan 
zijn klaar en door de initiatiefnemer bij de projectleider ingediend. Deze 
worden op dit moment intern getoetst. De gemeente is op dit moment 
met de initiatiefnemer bezig met het afronden van de anterieure 
overeenkomst. 

Warmenhuizen Bejo Uitbeidingsplan   Er zijn geen ontwikkelingen



Warmenhuizen Warmenhuizen, Centrumplan Fase 2  De woning zijn in aanbouw en binnenkort worden de 
ontwerpwerkzaamheden voor het woonrijp maken opgestart. De nieuwe 
en bestaande bewoners worden hierbij betrokken. 

Warmenhuizen Torenven  De planuitwerking door de CPO is concreter geworden, waarbij er 21 in 
plaats van 18 appartementen worden gerealiseerd. Voor 1 december 
2019 moet er duidelijkheid zijn of de CPO verder wil gaan met de koop 
van de grond met de bijbehorende opstal.   

Warmenhuizen Uitbreiding (Remmerdel) 
Warmenhuizen

 Op 30 oktober jl. heeft een eerste ambtelijk overleg plaats gevonden met 
de ARO commissie van de provincie over het voorlopige 
stedenbouwkundige plan voor de Remmerdel. Het overleg is positief 
verlopen en vanuit de ARO commissie zijn suggesties gedaan welke 
meegenomen worden in het opstellen van het definiteve 
stedenbouwkundige plan. Het plan zal nog een keer ter beoordeling aan 
de ARO commissie moeten worden voorgelegd. Naar aanleiding van de 
gewijzigde PAS regelgeving zijn nieuwe stikstofberekeningen gemaakt 
voor de woningbouwontwikkeling. Uit de berekening blijkt dat op 
voorhand  geen significante effecten op stikstofgevoelige habitattypes in 
Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. Er is daarom voor de 
woningbouwontwikkeling geen Wnb-vergunning voor het aspect stikstof 
nodig.

Warmenhuizen Uitbreiding (Dergmeerweg) 
Warmenhuizen

Volgende week wordt aanvullend advies verwacht van Knuwer Advocaten 
over de bouwclaim van Zeeman Vastgoed. Op basis van dit advies wordt 
het college geadviseerd al dan niet de bouwclaim toe te kennen op de 
locatie Remmerdel en/of Dergmeerweg.


