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Overzicht raadsinformatie, t.b.v. commissie Ruimte, 4 september 2018 

 

Makado (Steven Lehman) 

Voor een betere inrichting van het Makado winkelcentrum is een flexibele indeling van de 

supermarktmeters nodig. Dit is in strijd met het huidige bestemmingsplan. De 

bestemmingsplanherziening maakt de flexibele indeling mogelijk zonder dat het resulteert in 

extra m2 supermarkt. In anticipatie op de bestemmingsplanherziening wordt via de 

planologische kruimelregeling een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik verleend.  

De civiele uitvoeringswerkzaamheden lopen conform planning en zullen geen vertraging 

oplopen door een mogelijke interne verplaatsing van de supermarkt ten opzichte van het 

oorspronkelijke plan. 

CPO Waarland, jongerenwoningen Lantmanstraat (Steven Lehman/Tara Rikkers) 

Geen nieuwe ontwikkelingen. Bouw gaat goed; naar verwachting zijn de woningen in 

oktober klaar. 

 

Warmenhuizen Centrum (Steven Lehman) 

 

Doorbraak Warmenhuizen/ zelfbouw dorpshart Warmenhuizen: 

Het bouwrijp maken is aanbesteed, in september wordt er gestart met de werkzaamheden. 

Eind december 2018 is het gehele terrein bouwrijp. Januari en februari 2019 wordt gebruikt 

om de kavels te splitsen en de overdrachten te organiseren. Het is de verwachting dat de 

toekomstige bewoners vanaf februari 2019 starten met de bouwkundige werkzaamheden.  

Westerpark Wooncompagnie (Steven Lehman) 

Het bestemmingsplan wordt eind augustus in procedure gebracht. 

Laan 17 (Steven Lehman) 

Geen nieuwe ontwikkelingen. 

 

Buiskoolstraat: (Steven Lehman) 

 

In september neemt de raad een besluit over de grondruil van de Buiskoolstraat en de 

Stationsweg. 

 

Denneweg Callantsoog (Peter van Vuuren) 

Overeenstemming bereikt met Wooncompagnie over ruimtelijke uitgangspunten 

Concept-grondafname en realisatieovereenkomst ter accordering voorgelegd aan 

Wooncompagnie. 

 

Torenven;  (Peter van Vuuren) 

op 1-8 heeft eerste gesprek plaatsgevonden met CPO Warmenhuizen i.o. en verzocht om plan voor 

te leggen. Op 5-9 vindt er een vervolgoverleg plaats. 

 

Uitgifte de Lus Bedrijventerrein Lagedijk (Marcel Maassen) 

 

Er zijn twee mogelijke gegadigden voor aankoop van een perceel op De Lus. 
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Boskerpark (Peter van Vuuren) 

op 3-9 is in de beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad  een toelichting gegevens 

op de stand van zaken. PAS problematiek zoals in Petten speelt hier ook. 

 

Bogtmanweg Tuitjenhorn (Maaike Lighthart)  

 

Eerste onderzoeken worden gestart en project wordt opgestart. 

 

Gebiedsvisie Sint Maartenszee: (Maaike Ligthart) 

Er zijn gesprekken gevoerd met de Stichting Toerisme Recreatie Sint Maartenszee. Binnenkort 

informeren wij de raad over de insteek voor het vervolg van het project.  

Er is een uitspraak van 4Ha-zaak. De omgevingsvergunning is onherroepelijk. Er moet nu 

binnen een jaar gestart worden met de bouw. 

Dankzij de bijdrage van de OFS Recreatie zijn twee verrekijkers geplaatst bij de twee 

uitkijkpunten. Binnenkort worden er nog nieuwe informatieborden geplaatst bij het eerste 

uitkijkpunt en zullen wij de uitkijkpunten feestelijk openen.  

Vanuit de RUD hebben wij ook toestemming gekregen voor het rijden met een elektrisch 

karretje. Er wordt veel gebruik van gemaakt. 

Daarnaast zijn de vergunningaanvragen gedaan voor het renoveren van het vlonderpad, 

wandelpaden en fietsenstallingsmogelijkheden. 

Structuurvisie Petten (Maaike Ligthart) 

 

Ringweg, natuurontwikkeling en parkeren fase 2 Petten 

De deelprojecten ringweg en natuur zijn overgedragen aan projectleider Stefan Huits van 

Openbaar Gebied voor de verdere uitvoering. Binnenkort zal het definitieve ontwerp klaar 

zijn en kunnen wij de benodigde vergunningen aanvragen. 

 

Strandbebouwing:  

Op 25 juli heeft dhr. Kokott, advocaat-generaal van het Europese Hof, zijn advies aan het Hof 

gegeven omtrent de PAS. Naar het oordeel van advocaat-generaal lijkt vast te staan dat er 

over het geheel genomen aanmerkelijke twijfel bestaat over het antwoord op de vraag of 

het PAS in zijn huidige vorm voldoet aan de eisen van de Habitatrichtlijn. Vooralsnog is het 

wachten op de daadwerkelijke uitspraak van het Europese Hof, waarna de Raad van State 

onze zaak kan behandelen. 

 

Ook hebben wij overeenstemming gevonden met Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap 

over de voorwaarden waarop de watervergunning kan worden verleend voor een tijdelijk 

strandpaviljoen op het zuidelijk deel van het strand van Petten. Daarop hebben wij op 2 

augustus de omgevingsvergunning kunnen verlenen (seizoensgebonden, vijf jaar) zodat wij 

op het zuidelijk deel betere voorzieningen kunnen faciliteren.   

 

Camping Corfwater/Huis ter Duin: 

 

De anterieure overeenkomst met TIC West/ HNSP over de ontwikkelingen op camping 

Corfwater en Huis ter Duin ondertekenen wij op 18 september 2018.  

 

Huis-ter-Duin: 

In het complex Huis ter Duin aan het Korfwater in Petten, is een tijdelijk hotel geopend.  

 

Kerkje Petten: 
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Uw raad heeft een memo ontvangen over de verkoopprocedure. Wij richten ons nu op een 

omzetting van de bestemming naar HoReCa en vervolgens aanbieding aan de markt. 

 

Ontmoetingsplein 

intern heeft een sessie plaatsgevonden om de eerste eisen en wensen te inventariseren. Op 

12-09 vervolgen we dit met de klankbordgroep. 

 

Ontdekkingscentrum 

Wij hebben een bureau aangesteld om de business case op te stellen. Op 17 september 

volgt een interactieve werksessie. Het doel van deze sessie is om het programma van eisen 

uit het huidige plan te actualiseren/herijken. Uitgangspunt hierbij is het beslisdocument uit 

2016. Aan de hand van deze sessie zal de business case worden afgerond en bereiden we 

een GO/NO GO beslissing voor 

 

Bestemmingsplan bedrijventerrein Lagedijk (Marcel Maassen) 

 

De ondernemersavond is niet doorgegaan, omdat het nu een bestemmingsplan met 

verbrede reikwijdte wordt, na overleg met Ministerie van I en M. Dit is een vorm van pilot om 

in de geest van de komende Omgevingswet een omgevingsplan te maken. Alle 

aandachtspunten vanuit de Omgevingswet zijn benoemd (samenleving, gezondheid, 

welzijn, verkeer, wonen, recreatie, etc.) Met collega’s van de afdelingen worden deze 

onderwerpen verder ingevuld. Er komt tevens een nieuw geluidsonderzoek om de 

bestaande geluidscontour van het bedrijventerrein opnieuw te verdelen onder de bedrijven. 

Nes Noord (Waterveld) (Marcel Maassen) 

Er is een omgevingsvergunning aanvraag ingediend voor de eerste 80 woningen. Begin 

september zullen, na afgifte vergunning de eerste 40 woningen in de verkoop gaan. De 

vergunningaanvraag is al in de welstand besproken en deze commissie heeft geen 

opmerkingen bij het ingediende ontwerp.  

 

Regioplein / Sportlaan (Marcel Maassen) 

 

Geen nieuwe ontwikkelingen te melden vanwege de vakantieperiode 

 

Ontwikkelen kern Oudesluis (Cynthia Kootker) 

 

stand van zaken ongewijzigd 

’t Zand Noord (Peter van Vuuren) 

Bestemmingsplan 1e fase is in procedure. Grondtransactie zal plaatsvinden nadat duidelijk is 

ontstaan over BTW plichtige levering grond. Grondprijs inmiddels als voorschot betaald aan 

gemeente. 

Centrum Waldervaart (Cynthia Kootker) 

 

KuiperCompagnons heeft een begin juli een concept voorlopig ontwerp aan het ambtelijke 

projectteam gepresenteerd voor zowel de centrumontwikkeling als de parkontwikkeling. Dit 

ontwerp hebben wij besproken of bespreken wij nog in de aankomende tijd met een aantal 

belangrijke stakeholders. Op 4 september komen de klankbordgroepen bij elkaar en delen 

wij dit ontwerp ook met hen. Wij zijn bezig met de eerste rekensommen voor het 

centrumgebied. Op 11 september a.s worden het ontwerp en uitkomsten gepresenteerd aan 

het college, op 17 september a.s. aan de raad. Op 24 september a.s. staat een volgende 

inwonersbijeenkomst gepland. 
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Spoetnikstraat, starterswoningen “de Paardenbak”, Dirkshorn (Tara Rikkers) 

 

Op 17 juli is de eerste paal in de grond gegaan en is gestart met de civieltechnische 

werkzaamheden. In september gaat de bouw echt officieel van start. Naar verwachting zijn 

de woningen in april 2019 klaar.  

 

Bladstraat, Tuitjenhorn (Tara Rikkers) 

Het schetsontwerp dat met de klankbordgroep is opgesteld bestaande uit9 koopwoningen 

(2 hoek, 5 rij/starters, en 2 woningen onder één kap voor senioren) is in voorbereiding. 

Afgesproken dat een collegevoorstel wordt ingediend nadat de taxatie bekend is. De 

informatieavond is verplaatst naar 26-09. Tijdens deze avond kunnen inwoners het 

conceptbestemmingsplan + het schetsontwerp zien, hierover vragen stellen en opmerkingen 

maken. Daarna start de bestemmingsplanprocedure (eind november 2018). 

Woningbouw USP Schagerbrug (Marjolijn van Erkelens) 

Op 17-7 een informatieavond gehouden in het Schagerbrug, waarbij ook ontwikkelaar en 

dorpsraad aanwezig waren. Vanaf 26-7 ligt het ontwerp bestemmingsplan voor 6 weken ter 

inzage. Ontwikkelaar is compensatie voor weidevogelleefgebied aan het uitwerken 

 

Huisvesting seizoensarbeiders (Jacqueline van Rijn) 

 

Er wordt nog steeds door de verschillende partijen onderzocht hoe om te gaan met de 

aantal te huisvesten arbeidsmigranten per perceel. 

 

Uitbreiding Bejo (Jacqueline van Rijn) 

 

er is een conceptaanvraag ingediend voor de welstand voor de nieuwbouw van een 

kantoorgebouw. 

Herontwikkeling locatie gemeentehuis Schagerbrug (Gerard van Leeuwen) 

 

Ontwikkelingen zijn afhankelijk van de eigenaar/initiatiefnemer. 

 

Energy & Health campus (Baukje de Jong) 

 

Rene Zijlstra is aangetrokken als campuscoördinator voor 24 uur per week. De verwachting is 

dat de gebiedsontwikkeling de komende periode door zal groeien van initiatieffase naar de 

definitiefase, waarbij er daadwerkelijk een start gemaakt gaat worden met de realisatie van 

diverse projecten (prognose start 2019/2020). Om de realisatie ook financieel haalbaar te 

maken wordt er op dit moment gewerkt aan een aanvraag voor de regio-deal. De 

aanvraag voor de regio-deal zal in september worden ingediend. Om definitief in 

aanmerking te komen voor een bijdrage van de regiodeal zal er na goedkeuring van de 

aanvraag nog een plan van aanpak moeten worden ingediend (Q4 2018). Voor meer 

informatie over regio-deals zie ook https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-

ondernemen/gebouwen/regio-deals 

 

Pallas (Baukje de Jong) 

 

De concept nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan PALLAS reactor en de 

documenten betreffende de bestemmingsplanprocedure PALLAS (aangepast 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/regio-deals
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/regio-deals
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bestemmingsplan en Plan-MER) zijn met toestemming van B&W ter besluitvorming 

voorgelegd aan uw raad. De raad houdt op 5, 6 en eventueel 7 september een hoorzitting in 

Petten. Na de hoorzitting zal de raad besluiten of het bestemmingsplan dient te worden 

aangepast/aangevuld. Vervolgens zal de raad naar verwachting in november een besluit 

nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.  

Beethovenlaan Wooncompagnie (Jacco Zutt) 

 

Woningen zijn in gebruik genomen. Geen updates meer op deze lijst na nu. 

 

Supermarkt Waarland (Overgedragen aan OG, Jacco Zutt) 

 

Project is afgerond, geen updates meer op deze lijst na nu. 

 

Revitaliseren plein Groote Keeten (Stefan Huits, OG) 

 

in juni is er een keuze gemaakt voor het basismodel. Hiermee is er een door de omgeving 

breed gedragen ontwerp vastgesteld, dat binnen budget (incl. bijdrage vanuit “Schagen 

groeit door” van € 20.000) gerealiseerd kan worden. Het ontwerp wordt nu verder technisch 

uitgewerkt in bestek en tekeningen. In november-december wordt het aanbesteed en bij 

een goede aanbesteding wordt er in januari 2019 gestart met realisatie.  

 

 

Toegankelijkheid van het strand van Petten (Stefan Huits, OG) 

 

begin juli is er een offerte ingediend voor de drie onderdelen. Op maandag 23 juli is dit 

besproken met de familie Bigot. Er is nog één alternatief aan de landzijde, achter Zand tegen 

zee langs, die op verzoek van de fam. Bigot is bekeken. Deze biedt echter geen volwaardige 

oplossing, omdat mensen die niet met de auto komen alsnog vanaf de Spreeuwendijk de te 

steile Strandweg op moeten. Het voorstel dat er ligt wordt verder uitgewerkt en met oa het 

Gehandicapten Platform Schagen besproken. Bij definitief akkoord op het voorstel kan er 

vergunning worden aangevraagd, financiële middelen (middels subsidie Provincie NH) 

worden vastgelegd en de opdracht worden uitgezet. Realisatie zou dan tussen oktober ’18 

en april ’19 kunnen plaatsvinden. 

 


