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  Raadsvergadering van 15 september 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Cynthia Kootker / registratienr.:  

4 augustus 2015 

C.P. Kootker 

0224 – 210 235 

O-15-0267 het realiseren van een nieuw strandpaviljoen op het perceel Strandslag Kiefteglop 1 

in Callantsoog 

Economisch Domein 

15.017138 

 

 

Samenvatting 

Op 1 juli 2015 is door de heer T. van der Ploeg een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

ingediend voor het realiseren van een nieuw jaarrond strandpaviljoen Woest op het perceel 

Strandslag Kiefteglop 1 in Callantsoog. 

 

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan “Buitengebied Zijpe” met o.a. een recreatieve bestemming. 

Op basis van de regels mogen strandpaviljoens een bouwhoogte hebben van niet meer dan 5 meter. 

Van deze regel kan worden afgeweken voor een hogere bouwhoogte tot 8 meter, mits er hierdoor 

geen negatief effect op de duinen optreedt en de gemeenteraad heeft ingestemd met de afwijking. 

Het gevraagde strandpaviljoen heeft een bouwhoogte van ongeveer 7,6 meter. 

 

Bij het beoordelen van de aanvraag hebben wij onderzocht of er met het gevraagde strandpaviljoen 

een negatief effect op de duinen op treedt. Uit adviezen die hieromtrent zijn ingewonnen is gebleken 

dat dit niet het geval is. Wij stellen daarom de raad voor om in te stemmen met een bouwhoogte van 

ongeveer 7,6 meter. Hierna kan het college, als een complete beoordeling van het bouwplan heeft 

plaats gevonden en er geen weigeringsgronden zijn, overgaan tot het verlenen van de gevraagde 

omgevingsvergunning. 

 

Voorgesteld besluit 

In te stemmen met de gevraagde bouwhoogte van ongeveer 7,6 meter voor het nieuw te realiseren 

strandpaviljoen Woest op het perceel Strandslag Kiefteglop 1 in Callantsoog.  

 

Financiële gevolgen 

Geen. 

  

Raadsvoorstel 
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Aanleiding 

Op 1 juli 2015 is door de heer T. van der Ploeg een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

ingediend voor het realiseren van een nieuw jaarrond strandpaviljoen Woest op het perceel 

Strandslag Kiefteglop 1 in Callantsoog. 

 

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan “Buitengebied Zijpe” met o.a. een recreatieve bestemming. 

Op basis van de regels mogen strandpaviljoens een bouwhoogte hebben van niet meer dan 5 meter. 

Van deze regel kan worden afgeweken voor een hogere bouwhoogte tot 8 meter, mits er hierdoor 

geen negatief effect op de duinen optreedt en de gemeenteraad heeft ingestemd met de afwijking. 

De bouwhoogte van een bouwwerk wordt gemeten vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een 

gebouw. Onder peil wordt voor een zich op het strand bevindend gebouw verstaan: de bovenkant 

van de begane grondvloer van het gebouw. Het gevraagde strandpaviljoen heeft een bouwhoogte 

van ongeveer 7,6 meter. In werkelijkheid heeft het gevraagde strandpaviljoen inclusief palen een 

hoogte heeft van ongeveer 10,6 meter. 

 

Bij het beoordelen van de aanvraag hebben wij onderzocht of er met het gevraagde strandpaviljoen 

een negatief effect op de duinen op treedt. Uit adviezen die hieromtrent zijn ingewonnen is gebleken 

dat dit niet het geval is. Wij stellen daarom de raad voor om in te stemmen met een bouwhoogte van 

ongeveer 7,6 meter. Hierna kan het college, als een complete beoordeling van het bouwplan heeft 

plaats gevonden en er geen weigeringsgronden zijn, overgaan tot het verlenen van de gevraagde 

omgevingsvergunning. 

 

Voor de activiteiten ‘bouw (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo)’ en ‘handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening (artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo)’ waar met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder 

a, onder 1º Wabo (een zogenaamde binnenplanse afwijking) een omgevingsvergunning wordt 

verleend is volgens artikel 19.4, aanhef en onder b van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’, 

instemming van de raad vereist. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De bouw van het gevraagde strandpaviljoen mogelijk te maken. 

 

2. Argumenten 

Het gevraagde strandpaviljoen heeft een bouwhoogte van ongeveer 7,6 meter. Mits geen negatief 

effect op de duinen optreedt, kan met instemming van de raad, meegewerkt worden aan de 

realisatie van het strandpaviljoen. 

 

Voor het beoordelen van de aanvraag hebben wij adviezen ingewonnen bij de Regionale 

uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) en de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Zowel 

de RUD als de CRK hebben een positief advies over het gevraagde strandpaviljoen uitgebracht. 

Daarnaast zijn wij in overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de 

plaatsbepaling van het paviljoen. Een omgevingsvergunning wordt pas verleend op het moment dat 

overeenstemming tussen de gemeente en het HHNK is bereikt. Gezien de positieve adviezen kan 

geconcludeerd worden dat het bouwplan niet tot negatieve effecten op de duinen leidt.  

 

3. Financiën 

Geen. 
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4. Risico's 

Geen. 

 

Bijlage(n) 

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning O-15-0267; 

- Tekening gevels; 

- 3D tekeningen; 

- Notulen CRK van 15 juli 2015; 

- Advies RUD van 24 april 2015; 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 augustus 2015, nr. 15.016423 ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte d.d. 25 augustus 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 19.4, aanhef en onder b van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Zijpe’; 

 

besluit: 

In te stemmen met de gevraagde bouwhoogte van ongeveer 7,6 meter voor het nieuw te realiseren 

strandpaviljoen Woest op het perceel Strandslag Kiefteglop 1 in Callantsoog.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 15 september 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


