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Paul Visser

Van: Ruber, dhr. drs. P.J.P. (Paul) <RUBERP@Noord-Holland.nl>

Verzonden: woensdag 4 januari 2017 13:02

Aan: Paul Visser

Onderwerp: RE: Vooroverleg 3.1.1 Bro Uitbreiding B-Four Agro, Heemtweg 5 Warmenhuizen

Hallo Paul, 

Wij hebben in het voortraject veel gesproken met de gemeente en ook met het bedrijf. 

De gemeente heeft de opmerkingen van de ARO (meer groene ruimte aan de randen , tussen de kassen, en een 

goede gebiedseigen groenafscheiding aan de oostzijde), goed verwerkt in dit plan. 

Er staan twee dienst/bedrijfswoningen in het plan: een (bestaande) voornamelijk voor toezicht op de 

productieprocessen en een nieuwe, voornamelijk voor beheer en toezicht arbeidsmigranten.  

Gezien de grote omvang van het bedrijf en de zorg voor 30/40 arbeidsmigranten kunnen wij hiermee instemmen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul Ruber 

 

Directie Beleid 

 

Sector Ruimtelijke Ordening 

 

Provincie Noord-Holland 

 

023 5143321 

 

  

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 
   

Van: Paul Visser [mailto:Paul.Visser@schagen.nl]  

Verzonden: woensdag 4 januari 2017 12:05 

Aan: Ruber, dhr. drs. P.J.P. (Paul) 
Onderwerp: FW: Vooroverleg 3.1.1 Bro Uitbreiding B-Four Agro, Heemtweg 5 Warmenhuizen 

 

Beste Paul, 

 

Onderstaande mail heb ik o.a. naar de provincie gestuurd in het kader van vooroverleg. Ik heb nog geen reactie van 

jou hierop ontvangen. Kan ik ervan uit gaan dat jullie geen opmerkingen erop hebben? 

 

Ik hoor het graag nog even, gelet op de strakke planning.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul Visser 

 
 
 
 
 

Paul Visser 
Beleidsmedewerker RO 
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Bezoekadres: Oostwal 2, 1747 EZ Tuitjenhorn 
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen 
Tel.: (0224) 210 400 
Fax: (0224) 210 455 

    

 
 
Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen? 
 
Let op: Vanaf 22 september is onze locatie aan de Laan gesloten tot begin maart vanwege een verbouwing. U kunt terecht op 
onze andere twee locaties. Voor zaken rondom Werk & Inkomen bent u welkom op Westerpark 20 in Schagen. Voor overige zaken 
kunt u terecht op Oostwal 2 in Tuitjenhorn. Controleer onze website voor openingstijden en het maken van een afspraak. 
 
Disclaimer: 
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze 
informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente 
Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. 

Van: Paul Visser  

Verzonden: maandag 28 november 2016 9:24 

Aan: 'ro-info@noord-holland.nl'; 'info@hhnk.nl'; 'info@cultureelerfgoed.nl'; 'pwn@pwn.nl'; 'ro_west@gasunie.nl'; 
'ro.loket@liander.nl'; 'orderintakeplan@kpn.com'; 'info@veiligheidsregio-nhn.nl'; 'tpzutt@quicknet.nl' 

Onderwerp: Vooroverleg 3.1.1 Bro Uitbreiding B-Four Agro, Heemtweg 5 Warmenhuizen 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In het kader van het wettelijke partneroverleg (artikel 3.1.1 Bro) stuur ik u straks vanwege de grootte van de 

bestanden via ‘filesender’ het concept ontwerpbestemmingsplan “B-Four Agro aan de Heemtweg 5 te 

Warmenhuizen” toe. Het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de gewenste uitbreiding van B-Four Agro, 

een agrarisch bedrijf die zich wil door ontwikkelen naar een hightech en innovatief agrarisch gelieerd bedrijf waarbij 

gewassen in cellen en kassen op water worden geteeld. De gewenste uitbreiding past niet binnen het geldende 

bestemmingsplan. 

 

U kunt uw overlegreactie mailen aan paul.visser@schagen.nl of per post richten aan het college van burgemeester 

en wethouders, Postbus 8, 1740 AA Schagen.  

 

Gelet op de strakke planning graag uw reactie vóór 27 december 2016. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul Visser  

Beleidsmedewerker Ruimtelijk ontwikkeling 

Gemeente Schagen 
   


