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Publiekssamenvatting 
Vorig jaar heeft het ontwerp bestemmingsplan ‘Helmweg 10 te Groote Keeten’ ter inzage gelegen. 

Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van een hotel met 60 kamers. Er zijn zienswijzen naar voren 

gebracht tegen dit plan. Deze zijn beantwoord in de ‘Nota beantwoording van zienswijzen, 

bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten’.  De raad wordt voorgesteld om niet in te stemmen 

met de zienswijzen en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

 

 

Voorgesteld besluit 
1. Niet in te stemmen met de zienswijzen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, omdat het kostenverhaal anderszins 

verzekerd is doordat er een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer; 

3. Het bestemmingsplan 'Helmweg 10 te Groote Keeten' met planidentificatie 

NL.IMRO.0441.BPCOOGHELMWEG10-VS01 ongewijzigd vast te stellen 

 

 

Aanleiding 
De initiatiefnemer wil op de locatie Helmweg 10 in Callantsoog een hotel met 60 kamers realiseren.  

Omdat de bouw van een hotel in strijd is met de regels van het geldende bestemmingsplan 

‘Buitengebied Zijpe’ is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.  

 

Belang 
Door de vervanging van de bestaande gebouwen die door jarenlange leegstand in zwakke staat 

verkeren, in een hotel met groenvoorziening wordt de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. De 

voorgenomen ontwikkeling voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.   

De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

Centrale vraag 
Wilt u meewerken aan het wijzigen van de bestemming? 

 

Beoogd effect voor samenleving 
De realisatie van een hotel met 60 kamers draagt bij aan de differentiatie van de huidige 

verblijfsaccommodaties en zorgt voor een aantrekkelijke locatie voor toeristen die bij uitstek de rust, 

ruimte en de kust opzoeken. 

 
Kader 
• Het vigerend bestemmingsplan voor het adres Helmweg 10 te Groote Keeten is het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’. De gronden hebben de bestemming ‘Agrarisch’ en de 
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dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 6’. Het oprichten van een hotel is in strijd met de 

regels van dit bestemmingsplan. 

• Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen: Op grond van deze reisgids worden plannen op zichzelf 

staand beoordeeld met een positieve grondslag.  

• Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord’. Het initiatief past goed in deze visie gelet 

de kleinschaligheid en doelgroep. 

 

Argumentatie 

 
Verbetering ruimtelijke kwaliteit 

De thans geldende agrarische bestemming kan niet worden voortgezet bij gebrek aan 

bedrijfsopvolging. De boerderij met de twee bedrijfsgebouwen zijn verlaten en in vervallen staat en 

voor de beoogde ontwikkeling niet te hergebruiken. De initiatiefnemer wil de bestaande bebouwing 

slopen en een hotel bouwen. De oppervlakte aan bebouwing zal ten opzichte van de bestaande 

bebouwing niet toenemen.  Het terrein zal in samenhang met de landelijke omgeving worden 

ontwikkeld. De nieuwe bebouwing met erf zal zich op stellen als een hernieuwd ‘boerenerf’ met een 

aansluitend groengebied met referenties naar het nollenlandschap zonder opgaande beplanting. Al 

met al zal de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving worden verbeterd.  

  
Aanvulling recreatieve voorzieningen in de regio. 

Het hotel wil een kwalitatieve en luxe uitstraling neerzetten en richt zich op toeristen die bij uitstek de 

rust, de ruimte en de kust opzoeken. Daarmee wil het hotel onderscheidend zijn in de markt. In Groote 

Keeten en in de omliggende strandzone liggen geen hotels die hiermee vergelijkbaar zijn. Deze 

ontwikkeling sluit ook goed aan op de ‘Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord’. In 

deze visie staat de gewenste ontwikkelingsrichting per marktregio beschreven. De regio waar het 

perceel Helmweg 10 is gelegen is onder andere gericht op nieuwbouw en herontwikkeling bestaande 

recreatieve verblijven, waarbij gestreefd wordt naar een mix van accommodaties. Hoogwaardig, 

natuurlijk en bescheiden luxe zijn de verbindende factoren tussen de diverse accommodatievormen. 

Nieuwe initiatieven worden bij voorkeur op bestaande bebouwde locaties gerealiseerd. Het concept 

van de initiatiefnemer past hier goed in.  

 

Regionaal afgestemd 

De provincie kan instemmen met de plannen onder voorwaarde dat het regionaal is afgestemd. In 

het kader van de regionale afstemming is het plan daarom voorgelegd aan de omliggende 

gemeenten. Zij hebben aangegeven geen bezwaren te hebben en aangegeven dat de 

voorgenomen ontwikkeling past in de uitgangspunten om aan te sluiten bij de kwaliteitswens van de 

markt en de regionale wens voor kwalitatief hoogwaardige verblijfsrecreatie.  

 

Geen milieu( hygiënisch) belemmeringen 

In het kader van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan zijn divers onderzoeken gedaan. De 

uitkomsten van deze onderzoeken wijzen uit dat er geen belemmeringen zijn. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Op het ontwerp bestemmingsplan zijn zienswijzen naar voren gebracht. De zienswijzen zijn 

samengevat en van een reactie voorzien in de bij dit besluit gevoegde  ‘Nota beantwoording van 

zienswijzen, bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten’. De zienswijzen geven geen aanleiding 

om niet over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan en verlenen van de 

omgevingsvergunning. 

 

Financiële consequenties 
Op grond van de financiële bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet bij een 

bestemmingsplan waarbij sprake is van een bouwplan als bedoeld in deze we, een exploitatieplan 

worden vastgesteld. Het verdiend echter de voorkeur voorafgaand aan de vaststelling van het 

bestemmingsplan tot overeenstemming te komen over het kostenverhaal. Voor dit bestemmingsplan 

geldt dat het kostenverhaal anders is verzekerd omdat met de initiatiefnemer een 

planschadeovereenkomst afgesloten. Het vaststellen van een exploitatieplan is daarom niet nodig. 

De kosten van de ambtelijke uren worden gedekt door de leges. 
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Communicatie van het besluit 
Een kennisgeving van uw besluit wordt, volgens de betreffende wettelijke procedure, gedaan via 

overheid.nl (Staatscourant en Gemeenteblad). Het bestemmingsplan wordt geplaatst op 

ruimtelijkeplannen.nl. De indieners van de zienswijzen zullen geïnformeerd worden over het besluit. 

 

Realisatie van het besluit 
Met de vaststelling van het bestemmingsplan is het plan afgerond. Wel staat nog de mogelijkheid 

open van beroep bij de Raad van State. De raad zal in kennis gesteld worden van de uitspraak van 

de Raad van State in een eventuele beroepsprocedure. 

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

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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