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Geachte dames en heren, 

 

Op het bestemmingsplan ‘Helmweg 10 te Groote Keeten’ zijn zienswijzen ingebracht door 

omwonenden en gebruikers/eigenaren van recreatiepark Sandepark.  

De zienswijzen hebben hoofdzakelijk betrekking op de stikstofdepositie en de toename van 

recreatievoorzieningen in het dorp Groote Keeten. 

 

Naar aanleiding  van de zienswijzen is door de initiatiefnemer een nieuwe stikstofberekening 

gemaakt waaruit blijkt dat er geen toename is van stikstofdepositie. Voor de volledige 

onderbouwing en technische uitleg verwijs ik u naar de ‘Nota beantwoording van zienswijzen 

bestemmingsplan Helmweg 10’ en de bijhorende bijlage.  

De beantwoording van de zienswijze met betrekking tot de toename van recreatievoorzieningen 

willen wij in deze memo graag toelichten en uitleggen hoe wij tot onze afweging zijn gekomen. 

 

De indieners van de zienswijzen, waaronder een aantal bewoners uit het dorp, zijn van mening 

dat het aantal (verblijfs)recreanten in Groote Keeten in geen enkele verhouding staat tot het 

aantal inwoners. Door de toename van de recreatievoorzieningen in Groote Keeten wordt de 

ongereptheid van het dorp verstoord, alsmede de rust en ruimte en een ongerepte natuur en 

strand. Ook de verkeerdruk zal significant toenemen. In plaats van meer recreatieve 

ontwikkelingen zien de bewoners liever een versteviging van de dorpskern en meer aandacht 

voor woningbouw voor de eigen bevolking. 

  

Ondanks dat slechts een aantal bewoners uit het dorp hebben gereageerd op het voorliggende 

bestemmingsplan, staan meerdere bewoners sceptisch tegenover uitbreiding van de 

recreatieve voorzieningen in het algemeen. Dit is ook wel gebleken uit de reacties op 

inspraakavonden op het bestemmingsplan ‘Boskerpark’. Wij begrijpen de weerstand van de 

dorpsbewoners tegen uitbreiding van de recreatieve voorzieningen. Het is wel zaak om de 

voorgenomen ontwikkelingen afzonderlijk te beoordelen op de haalbaarheid en wenselijkheid.  

Voorliggend plan is gelet op schaalgrootte en impact niet te vergelijken met de ontwikkeling van 

Boskerpark. De procedure voor dit plan loopt nog. 

 

Voorliggend plan aan de Helmweg 10  is een kleinschalig initiatief van een lokale ondernemer 

wat is gericht op een specifieke doelgroep waar veel vraag naar is. Bovendien staat de boerderij 

al jaren leeg en is de kans erg klein dat deze ooit weer een agrarische functie zal krijgen. Een 

andere functie is dus wenselijk.  

Het hele proces loopt al geruime tijd. Begin 2017 hebben wij positief gereageerd op een 

conceptaanvraag, waarna de initiatiefnemer de plannen verder heeft uitgewerkt en op 31 

januari 2019 heeft verzocht om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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Het initiatief gaat uit van opschoning van het erf, sloop van de boerderij  en storende bebouwing 

(aangebouwde ligboxenstal, ligboxenstal en vrijstaande silo) en toevoeging van een nieuw 

bijzonder gebouw dat architectonisch en schaalgrootte past in de omgeving en wat qua 

oppervlakte niet groter is dan de te slopen bebouwing. Door middel van opgaande beplanting 

en natuurontwikkeling wordt het bestaande erf, de nieuwe bebouwing en de parkeerplaatsen 

ingepast. Uit de onderzoeken is gebleken dat er geen onevenredige verkeershinder of overlast 

zal zijn naar omwonenden.  

 

Alles afwegende zijn wij van mening dat het realiseren van een kleinschalig hotel een goede 

invulling is van deze locatie en een toegevoegde waarde voor het dorp. Dit neemt niet weg dat 

wij voor nieuwe initiatieven zoveel mogelijk aan zullen sluiten bij de meer algemene wens in het 

dorp om meer woningen en minder recreatie toe te voegen. 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Jelle Beemsterboer 


