
Oordeelsvormende vergadering
Agenda

Datum 29-01-2019
Aanvang 19:30
Locatie Laan 19
Griffier Mw. M. Teijema
Voorzitter dhr. H. Kröger

Ter advisering

1 Opening

De vergadering duurt tot uiterlijk 22.30 uur. Agendapunten welke nog niet behandeld zijn schuiven door naar
woensdag 17 oktober.

2 Mededelingen

3 Insprekers

4 Vaststellen van de agenda

Stukken die rechtstreeks naar de raad kunnen

5 Vaststellen bestemmingsplan Delftweg 16 te Tuitjenhorn

De gemeenteraad van Harenkarspel heeft in 2012 besloten om de bestemming van perceel Delftweg 16 te
Tuitjenhorn te wijzigen van "Agrarisch" naar "Wonen" om zodoende de bouw van 4 woningen mogelijk te maken.

6 Vaststellen bestemmingsplan Verplaatsing bouwvlak Volleringweg te Waarland

Voor een perceel gelegen naast Volleringweg 26 te Waarland is gevraagd de bestemming te
wijzigen zodat daar 1 woning kan worden gerealiseerd. Volgens het geldende bestemmingsplan
heeft de locatie een agrarische bestemming zonder bouwmogelijkheden. Het bouwen van de
woning draagt bij aan de ontwikkeling van een bebouwingslint ter plaatse.

7 Vaststellen bestemmingsplan Natuurpark De Bongerd

Het ontwerpbestemmingsplan "Natuurpark De Bongerd" heeft ter inzage gelegen voor zienswijzen, er zijn geen
zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om naast de bestaande recreatie met tenten ook recreatie met vaste
kampeermiddelen mogelijk te maken op Natuurpark De Bongerd. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld.



Ter bespreking

8 Bespreeknotitie plan Sint Maartenszee

Middels deze notitie wordt uw advies over de voorgestelde aanpak en opdeling van het beschikbare budget
gevraagd.

  Tweede termijn  
Ter advisering

9 Versoepelen welstandsadvisering

Door aanpassing van onze Bouwverordening en Reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit is de
welstandsbeoordeling te versoepelen. Advisering sluit daarmee aan op het coalitieprogramma
waarin is opgenomen dat “we Welstandsbeleid zo beperkt mogelijk houden, behalve in de
centrumgebieden, bij historische dorpsgezichten en bij monumenten. Voor andere gebieden worden
initiatiefnemers gevraagd om rekening te houden met de uitstraling en om aan te sluiten bij het
bebouwingsbeeld in de omgeving."

  Tweede termijn  
10 Vaststellen bestemmingsplan Buitenvaert in Schagerbrug

In 2009 hebben de vm. Gemeente Zijpe en USP vastgoed afspraken gemaakt over de ontwikkeling
van de woningbouwlocatie ‘Buitenvaert’ in Schagerbrug. Voorliggend bestemmingsplan 'Buitenvaert'
voorziet in de realisatie van 40 woningen en vormt de uitwerking van de recentelijk gemaakte
aanvullende afspraken met Buitenvaert BV.

  Tweede termijn  
11 Besluitenlijst en toezeggingenlijst

a Besluitenlijsten d.d. 27 november 2018

Reageren op de besluitenlijst dient schriftelijk via de griffie te gebeuren. De schriftelijk ingediende
wijzigingen worden gemeld door de voorzitter. 

b Toezeggingenlijst

12 Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht

a Mededelingen portefeuillehouders

b Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen



13 Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties

a Raadsinformatiememo strandopgang Petten op verzoek fractie VVD

14 Rondvraag

15 Sluiting
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