
Stuknummer: 19.017873

Amendement jess
Voorstel Agenda nummer : 17

Onderwerp : Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Jewelweg 12A, 
Callantsoog.

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 2 april 2019

Overwegende:

1. het college voornemens is om bestemmingsplan vast te stellen voor Jewelweg 12a
2. Het gebied een natuurlijke waarde heeft voor het dorp en een bepaalde betekenis 

heeft voor de omgeving
3. Vanuit de gemeenschap is er sprake van een groot stuk bos en wordt niet gezien als 

een ‘verwilderde moestuin’.
4. Tijdens de oordeelsvormende vergadering sprak de inspreker en initiatiefnemer over 

een kleine boerderij van maximaal 150m2 met misschien een kleine zolder erop die 
zal dienen als logeerkamer. Ook werd door hem aangegeven dat er geen sprake is 
van een verzoek voor een Bed en Breakfast.

5. We waarde hechten aan breed draagvlak binnen het dorp alvorens er een besluit 
wordt genomen.

6. Het voorstel de mogelijkheid geeft tot drie bouwlagen (al dan niet voorzien van een 
kap, want die vrijheid blijft bij de initiatiefnemer) met een oppervlakte van 200m2.

7. Wanneer we kijken naar de omgeving dit een volume oplevert welke geheel niet past 
binnen de omgeving.

Stelt de fractie van JESS het volgende amendement voor:

De bestemmingsplanregels opgenomen in hoofdstuk 2, artikel 3 Wonen van het 
bestemmingsplan ‘Jewelweg 12a, Callantsoog’ bestaande uit geometrische bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPCOOGJEWELWEG 12A- 
VA01, enz (besluit genoemd onder vier) als volgt te wijzigen.

Artikel 3: Wonen

De woning mag een maximale oppervlakte hebben van 200 m* 1 2 3 4 5 6 7 met een bouwhoogte van 10 
meter en maximaal twee bouwlagen.

Bij de woning zijn aan huis gebonden beroepen en bedrijven toelaatbaar. Hiervoor geldt dat 
maximaal 40o7o van de bruto vloeroppervlakte van de woning en bijbehorende aan-, uit- en 
bijgebouwen hiervoor gebruikt mag worden. Bed 8c breakfast wordt, onder voorwaarden, 
mogelijk gemaakt binnen de woning en bijgebouwen.
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Te wijzigen in: 

Artikel 3: Wonen
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De woning mag een maximale oppervlakte hebben van 150m2 met een goothoogte van 
maximaal 4 meter en maximaal twee bouwlagen; vv,ŵn . 51

Hiermee voldoen we aan de wens van de initiatiefnemer en sluit de bebouwing beter 
aan bij omgeving, zie onder meer de woning Jewelweg 12.

Schagen, 2 april 2019.
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