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Callantsoog Denneweg woningbouw Voorzien is dat in februari  de verkoop/ anterieure overeenkomst wordt gesloten met 

Wooncompagnie. Hierna levert Wooncompagnie concept Bestemmingsplan aan en gaat gemeente 

het proces Bouwrijp maken opstarten. Een en ander zal gecommuniceerd worden met de omgeving.

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

Dirkshorn Dirkshorn, Oosterdijk 10 Ruimte voor Ruimte Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Het betreft hier een wijzigingsplan. 

Er zijn zienswijzen ontvangen. De nota beantwoording zienswijze wordt opgesteld en zal binnenkort 

inclusief het bestemmingsplan ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college.

Gemeentebreed Huisvesting seizoensarbeiders Op 25 februari vindt er een beeldvormende vergadering plaats over huisvesting van 

arbeidsmigranten.

Groote Keeten Boskerpark recreatie Er zijn inmiddels twee omgevingsvergunningen (33 recr woningen) afgegeven. Hiertegen zijn 

beroepsschriften ingediend. Verdere ontwikkeling wacht op uitspraak raad van State inzake PAS 

wetgeving. Tegen de door de provincie verleende NB wet vergunning is bezwaar gemaakt op grond 

van het PAS.

Oudesluis Herontwikkelen kern Oudesluis Het Polderpark en Ontmoetingsplein zijn nu helemaal gerealiseerd. Een formele oplevering moet 

nog plaats vinden. Momenteel wordt hard gewerkt aan het opknappen van de 

verenigingsgebouwen MFR De Bijenkorf en VV Oudesluis. Met hulp van de inwoners van Oudesluis 

wordt geprobeerd zoveel mogelijk op te knappen binnen de beschikbare budgetten. Binnenkort 

vinden weer gesprekken plaats met betrekking tot het realiseren van het zgn. molenpad. Inmiddels 

is een aanvraag voor een vergunning in het kader van Waterwet ingediend bij het 

hoogheemraadschap voor diverse werkzaamheden met betrekking tot de realisatie van het pad.

Petten Petten, Strandbebouwing Door uitspraak EU hof nog geen zicht op strandbebouwing. We hebben met alle toekomstige 

ontwikkelaars op het strand gesproken over de uitspraak en de consequenties. Medio februari 

vervolgafspraak om uiterste planningen om seizoen 2020 te kunnen halen met elkaar te bespreken

Petten Petten, Corfwater Ontwikkelaar heeft gemeente verzoek gedaan om deadline van project 2 (hotel) een paar maanden 

uit te stellen. project 3 (camping) zou naar voren geschoven kunnen worden. College heeft 

ingestemd met deze wijziging.



Petten Ontdekkingscentrum We voeren gesprekken met EHC (Energy & Health Campus) om het penvoerderschap voor de 

realisatie van een ontdekkingscentrum aan hen over te dragen.

Petten Petten, Kerkje (cultureel centrum Petten) - We werken aan een bestemmingswijziging van het kerkje van maatschappelijk naar horeca. Bij de 

raad voor de zomer.

- We werken met EHC aan een tijdelijke invulling als informatiecentrum. Mogelijk kan dit er nog toe 

leiden dat dit niet doorgaat. Medio maart ligt dit bestuurlijk voor en zal er duidelijkheid komen of dit 

door gaat. Besluitvorming in de raad hierover zal voor de zomer plaats kunnen vinden.

Petten Petten, Ontmoetingsplein 2020 Over twee weken hebben wij een eerste oriënterende gesprek met de beoogde ontwerper voor een 

offerte. Deze ontwerper zal ook voor Corfwarter trappen en verbindingsweg ontwerpen. Door 

dezelfde ontwerper te kiezen zal het openbaar gebied naar verwachting beter aansluiten. 

Petten Reddingsbrigade en KNRM Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Petten Energy Health Campus (vh OLP) EHC gaat dit jaar over naar de realisatiefase. Dat betekent dat een aantal projecten concreet 

worden opgestart, waaronder het informatiecentrum en de ruimtelijke ontwikkeling. Deze en 

andere projecten zijn opgenomen in het Jaarplan 2019. EHC gaat de komende maanden aan de slag 

met een inkooptraject voor het aantrekken van een stedenbouwkundig bureau die een ruimtelijk 

ontwikkelingsplan maakt voor de EHC. Voor het informatiecentrum loopt er nu een offertetraject 

voor het opstellen van een conceptplan en haalbaarheidsonderzoek voor een experience center in 

Petten. De aanvraag Regio Deal is afgewezen. Dit betekent dat er gekeken wordt naar alternatieve 

financieringsmogelijkheden. 

Petten Pallas, nieuwe reactor Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn diverse zienswijze ontvangen. De nota 

beantwoording zienswijze wordt momenteel afgerond en zal inclusief het bestemmingsplan, via het 

college, aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd naar verwachting in april.

Petten Petten Parkeren De uitspraak van het EU hof op de vragen over de PAS geeft nog geen uitsluitsel over het wel of niet 

kunnen realiseren van de strandontwikkelingen en de daaraan gerelateerde parkeeropgave. De 

opgave zal zich in ieder geval richten op renovatie van P2 (Korfwaterweg). Hiervoor starten wij 

binnenkort een eerste interne brainstormsessie om vervolgstappen (en planning) te bepalen). Wij 

anticiperen zoveel mogelijk op het moment dat de RvS duidelijkheid zal geven over de PAS.

Petten Petten, kunstwerk Op dit moment voeren wij gesprekken met de beoogd kunstenaar over het contract.
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Schagen Schagen, Makado De werkzaamheden aan het openbaar gebied lopen voorspoedig en conform planning. Het is de 

verwachting dat het openbaar gebied begin april 2019 gereed is en de benodigde gronden voor de 

uitbreiding van het Makado kunnen worden overgedragen. 

Makado heeft meer tijd nodig om de verhuur te organiseren. Het is de verwachting dat ze nog 1 1/2 

maand nodig hebben om de omgevingsvergunning in te dienen.

Schagen Schagen, Westerpark Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen (t/m 28 november 2018). Er zijn 3 

zienswijze ontvangen. De nota beantwoording zienswijze wordt opgesteld en zal binnenkort 

inclusief het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Binnen 6 maanden na vaststelling van het bestemmingsplan zal de omgevingsvergunning worden 

aangevraagd en na het verkrijgen van de omgevingsvergunning kan er gestart worden met de 

bouwwerkzaamheden.

Schagen Schagen, Laan 17 De vergunningsaanvraag is ingediend. BPD wil in maart 2019 starten met de verkoop van de 

appartementen en rond de zomer starten de uitvoeringswerkzaamheden.

Schagen Schagen, Buiskoolstraat geen nieuwe ontwikkelingen.

Schagen Schagen, Lagedijk de Lus Bouwrijp maken is in afrondende fase. Verkoop van percelen  is reeds eerder opgestart en er zijn 

diverse belangstellenden. De eerdere koper van het bedrijfsverzamelproject heeft aangegeven zich 

mogelijk uit de aankoop te willen terugtrekken omdat de verhuur minder snel gaat dan verwacht.

Schagen Bestemmingsplan Bedrijventerrein Lagedijk Er wordt gewerkt aan het bestemmingsplan. Voornemen is om in de raad te informeren in een 

beeldvormende vergadering, in overleg wordt nog gezocht naar een datum dat dit kan plaatsvinden.

Schagen Schagen, Nes Noord Meer dan 70% van 1e deel Waterveld is verkocht en daar kan gestart worden met bouw. In maart 

start verkoop deel 2. 

Schagen Centrumontwikkeling Waldervaart Schagen De geplande beeldvormende raadsvergadering is verplaatst van 14 januari naar 11 februari 2019.

Schagen Schagen, Sportlaan - Regioplein anterieure overeenkomst met Wooncompagnie dec 2018 getekend. Start realisatie 3e kwartaal 

2019. Plan past binnen bestemmingsplan dat destijds voor Mulder Obdam was opgesteld.



Schagerbrug USP Schagerbrug, woningbouw Een compensatievoorstel voor het weidevogelleefgebied is voorgelegd aan de provincie. Het 

compensatievoorstel gaat uit van financiële compensatie, conform de regeling van de provincie, 

waarbij de voorkeur wordt uitgesproken om in plaats daarvan dubbele fysieke compensatie toe te 

passen. Er is nog geen reactie ontvangen. Het bestemmingsplan is ter vaststelling aangeboden aan 

de gemeenteraad van februari.

Schagerbrug Herontw loc gemeentehuis Schagerbrug De omgevingsvergunning voor de bouw is verleend en onherroepelijk. Wij begrijpen van de eigenaar 

van het pand dat de realisatie van het project nu afhangt van gesprekken met mogelijke 

investeerders.

Sint Maarten Witte Kool Opname van de openbare ruimte heeft plaatsgevonden. OG gaat met initiatiefnemer in gesprek 

over het oplossen van geconstateerde tekortkomingen. Wethouder gaat in overleg over plan De 

Rode Kool nu Witte Kool is afgerond.

Sint Maartenszee Gebiedsvisie Sintmaartenszee In deze oordeelsvormende vergadering staat de bespreeknotitie over de vervolgaanpak 

geagendeerd.

't Zand Woningbouwontwikkeling t Zand Noord Bestemmingsplan 1e fase is definitief (50 woningen). Het bestemmingsplan 2e fase is ter inzage 

gelegd. Omgevingsvergunningen 1e fase zijn in concept aangeleverd. De belangstellingregistratie is 

gestart en de feitelijke verkoop start in maart. De start bouw zal plaatsvinden na verkrijgen van de 

omgevingsvergunningen en bij 75% verkocht. 

Tuitjenhorn Tuitjenhorn, Bogtmanweg Projectopdracht is ondertekend en wordt binnenkort ter informatie naar gemeenteraad gestuurd.

Tuitjenhorn Tuitjenhorn, Bladstraat Bestemmingsplan ligt sinds 17-12 ter inzage. Verwacht wordt dat het BP eind maart aan de raad 

wordt voorgelegd voor een besluit. Ondertussen wordt de aanbestedingsprocedure opgestart: via 

een meervoudig onderhandse aanbesteding wordt de grond aan maximaal 4 lokale ontwikkelaars te 

koop aangeboden. Het is de bedoeling dat de ontwikkelaar de grond zelf bouwrijp maakt en zowel 

de woningen (9) als de openbare ruimte ontwikkelt. De aanbestedingsprocedure loopt parallel aan 

de wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan en zal onder voorbehoud van 

bestemmingswijziging worden verkocht.

Tuitjenhorn Delftweg 15 Tuitjenhorn 21 december 2018 is de intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer Zeeman Vastgoed 

ten behoeve van de bouw van 60 woningen. 40% sociale woningbouw waarvan de helft sociale 

huur. Streven is start bouw eind 2019. De reacties uit het dorp zijn enthousiast.



Waarland Waarland, CPO Lantmanstraat Woningen zijn opgeleverd in oktober. Grond is juridisch terug geleverd aan de gemeente. Project 

wordt in Q1 afgerond, waarna de nazorg en beheer fase begint (openbaar gebied).

Warmenhuizen Warmenhuizen, Centrumplan Fase 2 De werkzaamheden t.b.v. het bouwrijp maken zijn afgerond. De kavels kunnen vanaf februari 2019 

worden geleverd aan de kaveleigenaren zodat ze kunnen starten met de bouwwerkzaamheden.

Warmenhuizen Torenven Overleg over prijsvorming zal in 1e kwartaal 2019 worden afgerond. Na overeenstemming zal 

verkoop van het object plaatsvinden en wordt het proces om te komen tot een 

appartementencomplex met 18 wooneenheden voortgezet. Na verkoop zal de CPO opgengesteld 

worden voor leden zodat ieder een kans heeft.

Warmenhuizen Uitbreiding (Remmerdel) Warmenhuizen Voor het project is een projectgroep (oftewel klankbordgroep) opgericht bestaande uit een 

afvaardiging van de gemeente, dorpsraad, aanwonenden en geïnteresseerden. Op woensdag 9 

januari jl. heeft de eerste projectgroepbijeenkomst plaats gevonden. Het idee is om in 5 tot 6 

bijeenkomsten met de projectgroep uitgangspunten te formuleren voor een stedenbouwkundige 

visie, beeldkwaliteit en diverse thema's waaronder klimaatadaptatie, energie en wonen.

Warmenhuizen Uitbreiding (Dergmeerweg) Warmenhuizen Voor het project is een projectgroep (oftewel klankbordgroep) opgericht bestaande uit een 

afvaardiging van de gemeente, dorpsraad, aanwonenden en geïnteresseerden. Op woensdag 9 

januari jl. heeft de eerste projectgroepbijeenkomst plaats gevonden. Het idee is om in 5 tot 6 

bijeenkomsten met de projectgroep uitgangspunten te formuleren voor een stedenbouwkundige 

visie, beeldkwaliteit en diverse thema's waaronder klimaatadaptatie, energie en wonen.

Warmenhuizen Uitbreiding B4 Agro Binnenkort is het project afgerond (31 jan is de opening).

Warmenhuizen Bejo Uitbeidingsplan De concept aanvraag is begin september in de welstand besproken en wordt verder uitgewerkt. 

Verder geen nieuwe ontwikkelingen.


