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Portefeuillehouder Beemsterboer

Jelle Beemsterboer Callantsoog Denneweg woningbouw Op 25 februari heeft Wooncompagnie een inloopavond voor omwonenden 

georganiseerd. Aangepast plan (op basis van input omwonenden) is daar 

toegelicht. Hierna zal aangepast plan ter vaststelling worden aangeboden aan 

B&W. Daarna vindt ondertekening anterieure overeenkomst plaats. Vervolgens 

levert Wooncompagnie concept Bestemmingsplan aan en start gemeente met 

de voorbereidingen voor het bouwrijp maken.

Dirkshorn Dirkshorn, Oosterdijk 10 Ruimte voor Ruimte Het college heeft het bestemmingsplan en de nota beantwoording zienswijze 

vastgesteld. De beroepstermijn loopt 30 maart 2019 af.

Dirkshorn, Spoetnikstraat (de Paardenbak) Geen updates, de woningen zullen in het voorjaar worden opgeleverd.

Gemeentebreed Huisvesting seizoensarbeiders De raadsbespreking op 25 februari wordt als zeer constructief ervaren. De 

organisatie werkt aan een herziening van het regionaal beleid. Ook wordt 

gestart met de inschrijving van arbeidsmigranten in de basisadministratie.

Groote Keeten Boskerpark recreatie Tegen de afgegeven omgevingsvergunningen (33 recr. won.) is door Zijper 

Landschap beroep aangetekend bij de rechtbank Alkmaar. Gemeente zal het 

verzoek krijgen hierop te reageren. Daarna zal rechtbank datum vaststellen voor 

hoorzitting. De eerdere beroepschriften, gericht tegen de door Provincie 

afgegeven Vergunning Wet Natuurbescherming, worden behandeld door de 

Raad van State.

Oudesluis Herontwikkelen kern Oudesluis Stand van zaken ongewijzigd.



Jelle Beemsterboer Petten Energy Health Campus (vh OLP) Het inkooptraject voor het stedenbouwkundig bureau t.b.v. het ruimtelijke 

ontwikkelingsplan is van start gegaan. Verwacht wordt dat er in de tweede helft 

van 2019 een stedenbouwkundig bureau van start gaat. De EHC zal deze maand 

de opdracht verlenen voor het experience center (conceptplan en 

haalbaarheidsonderzoek).

Petten Parkeren De RvS zitting heeft plaatsgevonden op 14 februari. We verwachten eind maart 

een uitspraak (met mogelijk een verlening van 6 weken).

Petten, Corfwater Ontwikkelaar wil medio maart de omgevingsvergunning indienen voor hotel - 

oud bouw. Eind mei volgt hotel - nieuwbouw. Voor beide onderdelen voeren wij 

voorbereidende gesprekken (met erfgoedcommissie, welstandcommissie en 

heeft er een consult met de casemanager). Ook zijn we nu bezig met de aanleg 

van de tijdelijke route over de camping van strandopgang naar dorpsplein. De 

bestemmingsplanprocedure van de camping zal 1 juni van start gaan.

Petten, Kerkje (cultureel centrum Petten) Tijdelijke invulling als informatiecentrum is niet meer aan de orde.

Petten, Ontmoetingsplein 2020 Eind maart hebben wij een sessie gepland met de klankbordgroep om de eisen 

en wensen voor het plein te inventariseren. Aan de hand hiervan starten we het 

ontwerptraject op.

Schagen Bestemmingsplan Bedrijventerrein Lagedijk De raad wordt binnenkort door middel van een raadsinformatiememo op de 

hoogte gebracht van de stand van zaken.

Centrumontwikkeling Waldervaart Schagen Op 11 februari 2019 heeft een beeldvormende vergadering plaats gevonden 

over het project. Het voorlopig ontwerp van KuiperCompagnons d.d. 29 oktober 

2019 komt in de buurt van het meest ideale plaatje , maar is "te duur". De 

projectgroep conform de conclusies en aanbevelingen van het integraal advies 

d.d. 1 februari jl. aan de slag met een versobering en optimalisatie van het plan. 

Komende maanden staat in het teken van overleggen met belangrijkste partijen. 

Rond ze zomer zal de raad opnieuw geïnformeerd worden over het 

stedenbouwkundig plan.

Schagen, Buiskoolstraat Het opstellen van de anterieure overeenkomst bevindt zich in de afrondende 

fase. Het streven is om in de 2e helft van 2019 te starten met de noodzakelijke 

bestemmingsplan procedure.



Jelle Beemsterboer Schagen Schagen, Laan 17 Medio april start BPD met de eerste werkzaamheden om het terrein bouwrijp te 

maken. Op dat moment zijn dan ook niet meer de tijdelijke parkeerplaatsen op 

de ontwikkellocatie beschikbaar.

Jelle Beemsterboer Schagen, Lagedijk de Lus Laatste werkzaamheden bouwrijp maken vinden komende periode plaats. Ten 

behoeve van de verkoop is een brochure in voorbereiding en wordt er op de 

gemeentewebsite de komende tijd informatie geplaatst. Momenteel zijn er 

diverse belangstellenden waarmee we in gesprek zijn.

Jelle Beemsterboer Schagen, Makado De werkzaamheden aan het openbaar gebied lopen voorspoedig en conform 

planning. Het is de verwachting dat het openbaar gebied medio mei 2019 gereed 

is en de benodigde gronden voor de uitbreiding van het Makado kunnen worden 

overgedragen. 

Makado heeft aangegeven dat zij eind maart de omgevingsvergunning voor de 

noordelijke uitbreiding in te dienen. De gemeente zal zich inspannen om half 

april te kunnen vergunnen.

Makado wil bouwplan 2, ook wel bekend als blok a, nog ontwikkelen maar heeft 

nog geen definitief uitsluitsel gegeven. Conform de allonge wordt de grond dan 

ook niet meer bouwrijp gemaakt t.b.v. een toekomstige overdracht. De huidige 

parkeerplaatsen blijven zoveel als mogelijk intact tot er meer duidelijkheid is 

over de uitvoering van blok a.

Jelle Beemsterboer Schagen, Nes Noord Op 5 maart is de verkoop gestart van 2e deel Waterveld.

Jelle Beemsterboer Schagen, Westerpark Geen nieuwe ontwikkelingen.

Jelle Beemsterboer Schagerbrug Herontw loc gemeentehuis Schagerbrug De eigenaar, stichting Beleven in Leven, heeft een nieuwe eigenaar voor het 

complex gevonden, zodat zij hun project voor zorg en huisvesting van 

dementerende ouderen als huurder kunnen voortzetten. De gemeente had bij 

verkoop een (beperkt) instemmingsrecht. De nieuwe eigenaar heeft aangegeven 

dat hij de ontwikkeling van huisvesting voor dementerende ouderen zal 

doorzetten, de verplichtingen jegens de gemeente in het contract (dit heeft 

betrekking op bestemmingswijziging van de werf) worden overgenomen.



Jelle Beemsterboer Schagerbrug USP Schagerbrug, woningbouw In de gemeenteraad van 19 februari is het bestemmingsplan voor Buitenvaert 

vastgesteld. Het college treedt in overleg met de Provincie over onze reactie op 

de zienswijze en zet daarbij in op het vinden van gedeeld belang. Het 

bestemmingsplan was voortvarend gepubliceerd, echter hierbij hebben wij over 

het hoofd gezien dat de provincie, nu zij een zienswijze heeft ingediend, eerst 

nog 6 weken bedenktijd heeft om te kunnen reageren op onze zienswijzennota 

en eventueel over het al dan niet besluiten tot een reactieve aanwijzing. Als deze 

periode is verlopen kan de gemeente officieel ter inzage leggen. 

Jelle Beemsterboer Sint Maarten Witte Kool De woningen zijn opgeleverd,  het plan is afgerond.

Jelle Beemsterboer 't Zand Woningbouwontwikkeling t Zand Noord Voor de 1e fase is BPD in overleg met de aannemer over prijsvorming woningen. 

Nadat overeenstemming is bereikt kan een definitieve aanvraag 

omgevingsvergunning worden verwacht. Van de 2e fase heeft het 

bestemmingsplan ter inzage gelegen tot en met vrijdag 22 februari jl. er zijn geen 

zienswijzen ingediend.

Tuitjenhorn Delftweg 15 Tuitjenhorn Met de initiatiefnemer Zeeman Vastgoed zijn we in gesprek om te komen tot 

vaststelling van een stedenbouwkundig plan en anterieure overeenkomst.

Tuitjenhorn, Bladstraat Er zijn zienswijzen ontvangen op het BP. Het bestemmingsplan wordt in de 

oordeelsvormende vergadering van 23-4 gebracht. Met de 

aanbestedingsprocedure wordt gewacht tot de raad het BP heeft vastgesteld.

Tuitjenhorn, Bogtmanweg We zijn bezig met het organiseren van een inwonersavond in april om de eerste 

input op te halen.

Waarland Waarland, CPO Lantmanstraat Woningen zijn opgeleverd. Project wordt na interne evaluatie overgedragen aan 

afdeling openbaar gebied, voor de beheerfase. 

Warmenhuizen Bejo Uitbeidingsplan geen nieuwe ontwikkelingen

Torenven Het overleg over de prijsvorming is in de afrondende fase. CPO Torenven zal een 

bod doen, gemeente zal het bod beoordelen.

Uitbreiding (Dergmeerweg) Warmenhuizen Participatietraject loopt. Stand van zaken ongewijzigd.

Uitbreiding (Remmerdel) Warmenhuizen Participatietraject loopt. Stand van zaken ongewijzigd.



Jelle Beemsterboer Warmenhuizen Uitbreiding B4 Agro geen nieuwe ontwikkelingen

Warmenhuizen, Centrumplan Fase 2 De werkzaamheden lopen voorspoedig. In maart 2019 starten de eerste 

kaveleigenaren met hun bouwwerkzaamheden. In de week van 18 maart zal het 

appartementenblok als eerst starten met het boren van hun fundatiepalen.


