
Reactie op vraag PvdA 16-2-2018. 

 

Hoe wordt voor het verlenen van de Omgevingsvergunning voor de recreatiewoningen in Boskerpark 

getoets aan het Beeldkwaliteitsplan. 

 

De aanvragen voor de recreatiewoningen in Boskerpark worden getoetst aan het Beeldkwaliteitsplan 

door de zgn. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. U begrijpt dat wij er, gelet op de ruimtelijke context, er alle 

belang aan hechten dat er bij de realisatie van recreatiepark de beeldkwaliteitseisen stringent worden 

nageleefd. 

 

Reactie op vragen Jess 05-02-2018 

 

1. Heeft er overleg plaatsgevonden voor bestuurlijke dossieroverdracht tussen de wethouder en 

zijn rechtsvoorganger binnen de voormalige gemeente Zijpe. 

Op ambtelijk niveau heeft er destijds een overdracht plaatsgevonden, zoals ook voor andere 

dossiers. 

2. Heeft wethouder Beemsterboer de commissie juist geïnformeerd. 

De toelichting in de commissie is een adequate samenvatting van de stand van zaken tot nu 

toe. 

3. Worden de (type)woningen daadwerkelijk gerealiseerd, conform het beeldkwaliteitsplan of 

worden ze gelijk aan de huisjes  zoals deze zijn gerealiseerd op  het terrein van Roompot 

vakantiepark Callassande? 

De aanvragen voor de recreatiewoningen in Boskerpark worden getoetst aan het 

Beeldkwaliteitsplan door de zgn. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. U begrijpt dat wij er, gelet op 

de ruimtelijke context, er alle belang aan hechten dat er bij de realisatie van recreatiepark de 

beeldkwaliteitseisen stringent worden nageleefd. 

4. Wordt gelijk het 1e deel natuur gerealiseerd? 

Door Landschap Noord-Holland zal gestart worden met de aanleg van het 1e deel natuur 

zodra de grond hiervoor beschikbaar komt zodra Droomparken conform afspraken grond 

beschikbaar stelt en de planvorming alsmede vergunning trajecten zijn doorlopen. 

5. Wordt dit natuur deel ook gelijk opbaar toegankelijk? 

Voorzien is dat er een natuurbeleving vanuit de randen van het nieuw te realiseren 

natuurgebied. Hoe hieraan een nadere  invulling kan worden gegeven zal nog in overleg met 

Landschap Noord – Holland worden bepaald. 

6. Komen de reguliere woningen gelijk met deze eerste fase of zijn daar nog geen of andere 

afspraken gemaakt. 

Voor de deze permanente woningen is een concept-aanvraag  ingediend die voor advies 

voorligt bij de eerder bedoelde Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Ook  hiervoor geldt dat er 

getoetst gaat worden aan het eerder bedoelde Beeldkwaliteitsplan. De verwachting is dat 

zodra de commissie een positief advies heeft uitgebracht er een aanvraag 

omgevingsvergunning zal worden ingediend. 

 

 

 

 


