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Van: Marijke Brouwer <marijkebrouwer@aannoordzee.nl> 

Verzonden: donderdag 11 februari 2021 13:07

Aan: Griffie <griffie@schagen.nl>

Onderwerp: Fwd: uitbreiding camping Aan Noordzee

Geachte raadsleden,

Het betreft de conceptaanvraag van 2019 tot uitbreiding camping Aan Noordzee in Sint Maartenszee.

Maandag 8 februari is mijn reactie op de oordeelsvormende vergadering van 12 januari 2021 door de griffie doorgestuurd naar de raad.

Jammergenoeg heeft deze reactie het besluit van de raad gekruist.

Ik zou de raadsleden vriendelijk willen vragen om alsnog mijn reactie te lezen.

Ook zou ik u willen vragen om de brief die is verstuurd door agrariërs van der Salm op 20201203 daarnaast te leggen.

De brief van van der Salm bevat een plankaart met daarop de onjuist weergegeven uitbreiding, die rood omcirkeld is.

Het rood omcirkelde gebied omvat 19 ha. en heeft in die zin niks te maken met de huidige conceptaanvraag, die 8 ha beslaat.

De heren van der Salm hebben zowel de Gemeenteraad, als het College, als de omliggende agrariërs met deze onjuiste plankaart op het verkeerde been gezet.

Vragen die gesteld zijn op de vergadering van 12 januari zijn vanuit deze optiek begrijpelijker te plaatsen.

Er worden bij de huidige conceptaanvraag geen agrariërs ingesloten.

Overlast naar buren over en weer wordt tot nul gereduceerd door wallen en beplanting.

Geachte raadsleden, ik hoop dat u na het doornemen van bovenstaande tot het besef komt, dat het besluit een heroverweging verdient.

Ik van mijn beurt besef me, dat ik de omliggende agrariërs beter en persoonlijk moet benaderen om een betere participatie te bewerkstelligen.

Elke verandering is lastig. Zaken laten zoals ze zijn is ontegenzeggelijk de weg van de minste weerstand, maar sluit tevens elk initiatief uit, hoe bijzonder dit ook kan zijn.

Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank,

Marijke Brouwer

marijkebrouwer@aannoordzee.nl

Met vriendelijke groet,

Marijke Brouwer

Aan Noordzee

Westerduinweg 34
1753 KA Sint Maartenszee

+31 (0)642666603
www.aannoordzee.nl

Met vriendelijke groet,

Marijke Brouwer

Aan Noordzee
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