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Overzicht raadsinformatie, t.b.v. commissie Ruimte, 15 mei 2018 
 

Makado (Steven Lehman) 
15-05-2018: Het civiele werk is zichtbaar. Half maart zijn de civiele uitvoeringswerkzaamheden 

voor de uitbreiding van Makado gestart. Momenteel worden de gronden voor de uitbreiding 

bouwrijp gemaakt en worden de werkzaamheden aan het openbaar gebied uitgevoerd. Na 

de zomervakantie van 2018 zal Makado starten met hun uitbreidingswerkzaamheden. 

 

CPO  ( collectief particulier ondernemerschap) Waarland, jongerenwoningen 

Lantmanstraat (Steven Lehman/Tara Rikkers) 
 

15-05-2018: Bouw van de woningen gaat voorspoedig 

 

Warmenhuizen Centrum (Steven Lehman/Peter van Vuuren) 
 

Doorbraak Warmenhuizen/ zelfbouw dorpshart Warmenhuizen: 

15-05-2018: De RUD (regionale uitvoeringsdienst) heeft vragen gesteld met betrekking tot 

vluchtroutes van vleermuizen die langs te kappen bomen gaan. Dit lijkt vooralsnog geen 

effect te hebben op de planning. 

 

Westerpark Wooncompagnie (Steven Lehman) 
15-05-2018: Op 17 april 2018 is de informatiebijeenkomst voor de ontwikkeling geweest. 

Binnenkort wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. 

Laan 17 (Steven Lehman) 

15-05-2018: Met het bestuur van de kerk worden gesprekken gevoerd over toegang via de 

achterzijde van de ontwikkeling.  

Buiskoolstraat: (Steven Lehman) 
15-05-2018: Geen nieuwe ontwikkelingen. 

 

Denneweg Callantsoog (Peter van Vuuren) 
 

15-05-2018: Overleg vindt plaats met Wooncompanie/Rotteveel over verdere ontwikkeling. 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden en inrichtingseisen zijn geformuleerd. Plan-

economisch doorrekening vindt plaats. Op basis van de uitkomsten hiervan zal er wellicht 

nog enige aanpassing van de randvoorwaarden moeten plaatsvinden. 

 

Torenven;  (Peter van Vuuren) 
 

15-05-2018:  concept-raadsvoorstel is geformuleerd en wordt kortgesloten met team 

Vastgoed. 

 

Uitgifte de Lus Bedrijventerrein Lagedijk (Marcel Maassen) 
 

15-05-2018:  Kennemer Weg en Waterbouw zal de materialen van het terrein verwijderen, na 

plaatsing van tijdelijke cameracontrole kan het terrein dan opengesteld worden. Met 

verschillende partijen wordt gesproken over aankoop van grond. 
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Boskerpark (Peter van Vuuren) 
 

15-05-2018:  Droomparken heeft verzocht het plan op een aantal onderdelen te wijzigen. 

Reactie op wijzigingsvoorstel van Droomparken wordt momenteel voorbereid. Aanvraag 33 

recreatiewoningen/2 permanente woningen is in voorbereiding. Liggen momenteel  bij 

welstandscommissie.  

 

Structuurvisie Petten (Maaike Ligthart) 
 

Tankvallen & Parkeervakken Petten 

 

15-5-2018: Project afgerond met het aanplanten van nieuwe beplanting.  

Ringweg, natuurontwikkeling en parkeren fase 2 Petten 

 

15-5-2018: Het overall schetsontwerp is afgerond en wordt nu verder uitgewerkt naar 

voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek. Ook treffen we de voorbereiding voor de 

aanbestedingen.  

Strandbebouwing:  

 

15-5-2018: De zitting van het Europese Hof over de PAS (programmatische aanpak stikstof)  

wetgeving is geweest, binnenkort wordt er uitspraak verwacht. Daarna zal de zitting van onze 

zaak bij de Raad van State gepland worden.  

Camping Corfwater/Huis ter Duin: 

 

15-5-2018:  Het sluiten van de anterieure overeenkomst duurt langer dan wij wensen, we 

voeren de druk op Dutchen op. 

Ontdekkingscentrum 

 

15-05-2018: Geen nieuwe ontwikkelingen. 
 

Bestemmingsplan bedrijventerrein Lagedijk (Marcel Maassen) 

 

15-5-2018: Er is een ondernemersbijeenkomst in voorbereiding om de gemaakte afspraak in te vullen 

dat ondernemers mee kunnen lezen. 

Nes Noord (Waterveld) (Marcel Maassen) 

15-05-2018 Plan vertraagt in verband met voor ontwikkelaar tegenvallend 

aanbestedingsresultaat.  

 

Regioplein / Sportlaan (Marcel Maassen) 

 

15-5-2018: Wooncompagnie maakt plan op basis van stedenbouwkundig plan van 

gemeente . 
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Ontwikkelen kern Oudesluis (Cynthia Kootker) 

 

15-05-2018: De voetbalvereniging is gestart met het opknappen van de kleedkamers en de 

bestuurskamer. 

 

Met de Dorpsontwikkelingscommissie en de vrijwillige beheerders van De Bijenkorf is een 

voorlopig ontwerp gemaakt voor het opknappen van de voormalige aula en keuken van de 

basisschool, nu in gebruik als multifunctionele ruimte. Een van de onderdelen uit het 

leefbaarheidsproject is het opknappen van de multifunctionele ruimte zodat deze past bij 

het huidige en gewenste gebruik. Het streven is om nog dit jaar de ruimte hebben 

opgeknapt. 

 

’t Zand Noord (Cynthia Kootker) 

 

15-05-2018: Er is op dit moment een ontwerpbestemmingsplan en een stedenbouwkundig- en 

beeldkwaliteitsplan in ontwikkeling voor een eerste fase van 50 woningen.  

Met de ontwikkelaar is onlangs overeenstemming bereikt over fasering en uitgestelde 

betaling. Op 17 april heeft het college besloten om een aanvullende overeenkomst aan te 

gaan waarin deze afspraken zijn vastgelegd. De afspraken zullen op 17 mei 2018 door 

partijen worden ondertekend. Samengevat gaat het om de volgende afspraken:  

• Met de ontwikkelaar is overeengekomen dat zo spoedig mogelijk een eerste betaling 

van € 920.092,- excl. BTW (gebaseerd op een bedrag van € 73,- per m2 voor uitgeefbare 

grond voor een eerste fase van 50 woningen in Deelgebied ’t Zand Noord, conform de SOK 

uit 2007) wordt gedaan en dat betaling van het restantbedrag van de basiskoopsom van € 

7,5 mln., te weten  € 3.739.061,- excl. BTW uiterlijk op 1 januari 2020 wordt gedaan, tenzij op 1 

januari 2020 een of beide bestemmingsplannen voor het Deelgebied ’t Zand Noord nog niet 

onherroepelijk is/zijn.  

• Uiterlijk op 1 juli 2018 heeft de ontwikkelaar een ambtelijk goedgekeurd 

ontwerpbestemmingsplan (globaal met directe bouwtitel) bij de gemeente ingediend voor 

het resterende deel van het Deelgebied ’t Zand Noord, dat wil zeggen het deel dat niet valt 

onder het (ontwerp)bestemmingsplan ’t Zand Noord fase 1.  

De afspraken omvatten een relatief kleine afwijking ten opzichte van de gemaakte 

afspraken zoals opgenomen in de SOK (samenwerkingsovereenkomst). De afspraken uit de 

SOK blijven verder gelden. De ontwikkelaar verplicht zich het contract uit te dienen en het 

volledig afgesproken bedrag aan de gemeente te betalen. Gezien de gesprekken die vanaf 

2012 lopen en het geschil dat in de lucht hing is het positief dat inmiddels overeenstemming is 

bereikt. 

 

Centrum Waldervaart (Cynthia Kootker) 

 

15-05-2018: Samen met verschillende partijen die gevestigd zijn in en gebruik maken van het 

centrumgebied is een voorlopige stedenbouwkundige opgave geformuleerd. Middels een 

Tenderprocedure is de opdracht in de markt gezet. Op 7 mei zal een definitieve opdracht 

gegund worden aan een stedenbouwkundig bureau waarna een interactief ontwerp-, teken 

en rekenproces zal plaats vinden. De planning is dat tegen het einde van het jaar het 

stedenbouwkundig ontwerp van het centrumgebied gereed is. 

Spoetnikstraat, starterswoningen “de Paardenbak”, Dirkshorn (Cynthia Kootker/Tara Rikkers) 

 

15-05-2018: de grond wordt naar verwachting in week 20 geleverd. 
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Bladstraat, Tuitjenhorn (Tara Rikkers) 

15-05-2018 Tara Rikkers: Op 5 april is met de Dorpsraad afgesproken dat we voor ‘betaalbare 

woningen’ gaan aan de Bladstraat. De precieze invulling hiervan (koop/huur, 

marktpartij/CPO, type en aantal woningen) wordt met de klankbordgroep verder uitgewerkt. 

De  klankbordgroep (8 leden) is samen met de Dorpsraad samengesteld en bestaat uit 

potentiele geïnteresseerde kopers, omwonenden en inwoners uit Tuitjenhorn. De groep komt 

op 16 mei samen om de inhoud verder af te stemmen. Daarna wordt een collegevoorstel 

voorbereid om over de inhoud te beslissen (verwachting juni/juli). Het streven is om de 

definitieve invulling in september middels een informatieavond aan de inwoners van 

Tuitjenhorn te presenteren. 

Woningbouw USP Schagerbrug (Marjolijn van Erkelens 

 

15-05-2018: Provincie heeft aangegeven niet mee te willen werken aan het plan. De 

gemeente zal de procedure wel voortzetten. Overleg met de Provincie over bijvoorbeeld 

compensatie van het weidevogelleefgebied blijft wel plaatsvinden. De dorpsraad heeft 

contact met verschillende politieke partijen bij de Provincie. 

 

Huisvesting seizoensarbeiders (Jacqueline van Rijn) 

 

15-05-2018: Er is een informatieavond voor omwonende van mogelijke pilotlocatie aan de 

Belkmerweg geweest. Het verslag hiervan volgt nog en wordt besproken in het pilotteam. 

 

Herontwikkeling locatie gemeentehuis Schagerbrug (Jacqueline van Rijn/Walter Kruijer) 

 

15-05-2018: Omgevingsvergunning is verleend. Na onherroepelijk worden van deze 

vergunning wordt in overleg met alle partijen de herziening van het bestemmingsplan 

opgepakt. Het draagvlak van omwonenden en het Zijpermuseum is inmiddels door de 

gevoerde gesprekken toegenomen.  

 

Energy & Health campus (Baukje de Jong) 

 

15-05-2018: Binnenkort wordt het ‘site masterplan’ gepresenteerd. 

 

Pallas (Baukje de Jong) 

 

15-05-2018: Inmiddels zijn er 23 zienswijzen ontvangen van diverse partijen. In september 

worden hoorzittingen georganiseerd. De commissie MER (milieu effect rapportage) heeft 

haar advies gegeven op het Plan-MER. Deze is inmiddels gepubliceerd.  

 

Plan Waterval Schagen (Jos Kaandorp) kan volgende keer van de lijst af. 

 

15-5-2018 Project is gereed gemeld. 

 

Beethovenlaan Wooncompagnie (Jacco Zutt) 

 

15-05-2018: Zonnepanelen zijn geplaatst en in gebruik genomen. Na afronding van het woonrijp 
maken van het openbaar gebied kan het gebouw bewoond worden.  
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Supermarkt Waarland (Overgedragen aan OG, Jacco Zutt) 

 

15-05-2018: 24 april is er zitting geweest bij de Raad van State inzake het hoger beroep tegen 

de verleende omgevingsvergunning. Uitspraak wordt binnen 6 weken verwacht (Jacqueline) 

 

Revitaliseren plein Groote Keeten (Stefan Huits, OG) 

 

15-5-2018: het Voorlopig Ontwerp op gewenst ambitieniveau geniet de duidelijke voorkeur 

van de direct betrokken stakeholders. Onderzocht wordt of de hiervoor benodigde 

aanvullende middelen intern / extern (subsidie) gevonden kunnen worden.  

 

 

Bedrijventerrein ’t Zand (Maaik Kruijer) 

 

15-05-2018: De eerste paal voor de vestiging van Kraakman Perfors is op 18 april geslagen. 

 


