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Inleiding en aanleiding 
De huidige percelen nr 16 en nr. 12a hebben respectievelijk het kadastrale nummer E 922 en E 923. 
Uit de kadastrale context in “ruimtelijke plannen” kan worden afgeleid dat die percelen voortkomen uit 
het oorspronkelijke kadastrale perceel waarop de woning nr. 16 is gerealiseerd.  
 
Ons heeft de informatie bereikt dat in 2009 er het voornemen is geweest om het perceel Jewelweg 16, 
dat gewikkeld was in een verdeling van nalatenschap, te splitsen als hierboven aangegeven om op de 
gronden nu beken als E 923 een woning te bouwen. Een verzoek daarvoor is neergelegd bij het 
college van de voormalige gemeente Zijpe, die dat verzoek heeft afgewezen.  
Niettemin is het perceel gesplitst en is alleen het perceel Jewelweg 16, kadastraal bekend als E 922, 
verkocht. 
 
D66 heeft steeds het beleid van een voormalige gemeente gesteund als het tenminste op een goede 
grondslag berustte. Het uiteindelijke verschil in feiten en omstandigheden tussen het besluit van 
destijds en het huidige dossier Jewelweg 12a doen er daarbij toe.  
 
Om een goed beeld te krijgen of uiteindelijk de feiten en omstandigheden een rol spelen bij de huidige 
ontwikkelingen hebben wij de volgende vragen:   
 
 
Vragen 

1. Wat was de bestemming van de gronden van dat oorspronkelijke kadastrale perceel 
behorende bij nr. 16 in het bestemmingsplan waarvoor het huidige bestemmingsplan 
Buitengebied Zijpe in de plaats is getreden? (graag een kaartfragment, de betreffende regels) 

2. Wat was de grondslag van de weigering van de voormalige gemeente Zijpe om niet mee te 
werken aan het verzoek van of namens de erfgenamen? Wij nemen graag kennis van dat 
besluit.  

3. Wat zijn de uiteindelijke verschillen in feiten en omstandigheden die hebben geleid tot een 
collegebesluit nu de raad een bestemmingsplan voor te leggen dat medewerking aan de bouw 
van een woning beoogt? 

4. Kan het college aangeven waarom bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan Buitengebied 
Zijpe het zelfstandige perceel E 923 de bestemming “Tuin” heeft gekregen, een bestemming 
die normaliter samen met de bestemming “Wonen” wordt gebruikt voor een bouwperceel 
waarop gebouwd is of mag worden en niet de bestemming “Groen”, die meer en beter aansluit 
bij de feitelijk situatie? Het perceel E 923 is geen bouwperceel.  

5. De site ruimtelijke plannen geeft een beeld van “Bestaand bebouwd/stedelijk Gebied”.  
In toelichting van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat het perceel 12a/kad.nr. E 923 
binnen BSG valt. Uit onderstaand gedownload kaartfragment maken wij dat niet op.  
Kan op de conclusie dat het binnen BSG valt een uitleg worden gegeven?  

 
 

 



 
 
Kaartfragment van de site “ruimtelijke plannen” provinciaal beleid. De punt van de pijl geeft de plaats 
van de gewenste woning aan. Het roze is de kleur van Bestaand bebouwd/stedelijk gebied”  
 
Beantwoording vragen 
1  
Het perceel Jewelweg 16 te Callantsoog was gelegen in bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1989” en 
“Landelijk gebied 1989, eerste herziening” en had de bestemming “Woningen met tuinen en erven, 
Wb”. Deze gronden waren bestemd voor woningen met de bij de woonfunctie behorende bouwwerken 
en tuinen en erven. De plankaart en regels van het oude bestemmingsplan zijn bijgevoegd. 
 
2 
De nieuw te bouwen woning was destijds geprojecteerd op gronden die niet bebouwd mochten 
worden. De gronden waren niet gearceerd. Op niet gearceerde gronden mogen alleen bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. Een woning valt daar niet onder. Dit volgt uit de regels van 
het bestemmingsplan. De bouw van woningen op deze gronden is niet toegestaan, zodat sprake was 
van strijd met het bestemmingsplan.  
 
Het verzoek was in strijd met zowel het gemeentelijke als het provinciale beleid. De gemeentelijke 
woonvisie gaf aan dat, naast de nieuwbouw in de groeikern ’t Zand, kleine ontwikkelingen in kernen in 
principe altijd mogelijk moet blijven. Het perceel is niet gelegen in de kern van Callantsoog, zodat het 
verzoek uit 2009 in strijd was met de gemeentelijke woonvisie. Daarnaast lag het perceel in het 
uitsluitingsgebied van de provincie. Op gronden binnen het Uitsluitingsgebied waren woningen niet 
toegestaan. In 2009 was een verzoek ingediend voor de bouw van twee extra woningen. De bouw van 
twee woningen zou een aantasting van de bosrijke grond betekenen. In 2010 was opnieuw een 
verzoek ingediend maar dan voor één extra woning. Deze woning was enkel mogelijk als de 
bestaande woning gesloopt zou worden en gebouwd zou worden in dezelfde lijn als waar de 
bestaande woning stond. 
 
3 
Het huidige initiatief voldoet aan het vastgestelde woonbeleid en het huidige provinciale beleid. Dat 
was in 2010 niet het geval. 
 



4 
Het is onbekend waarom het perceel deze bestemming heeft gekregen.  
 
5 
De provincie kent geen kaart meer waarin het (Bestaand stedelijk gebied) BSG wordt aangegeven. 
Het begrip BSG sluit aan bij het begrip uit het Besluit ruimtelijke ordening. De percelen Jewelweg 12, 
14 en 16 vallen nog binnen BSG. Wij hebben het bestemmingsplan in het goede diensten overleg met 
de provincie besproken. De provincie heeft aangegeven dat het binnen stedelijk gebied is en dus 
passend is binnen de provinciale verordening.  
 
 


