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DEN HELDER 

Den Haag, 11 oktober 2000 

Betreft : gebruik zogenaamde plasberm Zwanenbalg 

Geachte heer/mevrouw ........., 

Hierbij verzoek ik u goede nota te nemen van het volgende. 

Door het Waterschap Hollands Kroon is geconstateerd dat het gebruik van de zogenaamde 
plasbermen, gelegen circa 1 meter binnen de erfgrens, gemarkeerd door de betonnen palen 
in het water, van de aan het water gelegen tuinen niet in alle gevallen wordt gebruikt zoals 
bepaald in het bestemmingsplan. 

In een aantal gevallen is de plasberm, zonder de benodigde vergunningen van het 
Waterschqp en v9n de GemEz_ente artikel 19 W.R.O.), onttrokken aan haar 
(water)bestemming en gedempt en beschoeid, meTalsbedoeling om de turn u,r e reiden. 
Daarop zijn de gebiedsbeheerders ( O.P.P. en Gemeente) door het Waterschap 
aangesproken. 

Momenteel vindt er overleg plaats tussen gemeente den Helder, O.P.P. en het Waterschap 
Hollands Kroon over de te treffen maatregelen op de locaties, waar het water aan haar 
bestemming is onttrokken. De inzet van het overleg is om de oorspronkelijke c.q. de 
bedoelde situatie te herstellen in het kader van de handhaving van regelgeving, recht doen 
aan de planvisie en het behoud van de waterberging. 
De eigenaren van de betreffende percelen ontvangen daar nader bericht over. 

Deze brief beoogt een waarschuwing ter voorkoming van meer, naar ik aanneem ter goeder 
trouw aangelegde, maar onrechtmatige, tuinuitbreidingen. 

De inhoud van deze brief heb ik ook besproken met de voorzitter van uw 
bewonersvereniging. 

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Aan de (toekomstige) 
bewoners van Zwanenbalg 

Den Haag, 15 juni 2000 

Betreft: kavelgrenzen Zwanenbalg. 

Geachte heer/mevrouw, 
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-Het Kadaster Noord Holland heeft onlangs de kavelgrenzen bepaald voor de te
bouwen woningen Zwanenbalg Noord te Julianadorp.
Op 28 juni a.s. zal een medewerker van het Kadaster een uiteenzetting geven van de
plaats van deze kavelgrenzen en eventuele aanwijzing.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het Infocentrum in Zwanenbalg, Julianadorp
tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 
O.P.P. Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector B.V .
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