
Sint Maartenszee, 19-11-21

Geachte fractieleden, college en raad.

Voor de 6e keer wordt met dit voorstel de uitbreiding van de camping van Aannoordzee op agrarische 

grond nu ingediend achter onze bedrijven en woningen aan de westerduinweg/ Belkmerweg, zonder dat 

er sprake is van een ruimtelijke wijziging of een wijziging van het beleid. De situatie bij Aannoordzee is 

nog net zo als 10 jaar geleden. In de tussentijd zijn de bollenbedrijven alleen maar grootschaliger 

geworden. Dat betekent concreet meer agrarische activiteiten. (Bemesten , beregenen, 

gewasbescherming, transport) .

Met de brief van 27 okt 2021, onderschrijft het college dat het initiatief voorstel niet wenselijk is, omdat 

er geen nieuwe inzichten zijn, ten opzichte van eerdere verzoeken tot uitbreiding van de camping. Wij 

delen dit standpunt.

Daarnaast vragen wij ons af, hoe het mogelijk is dat lokale politieke partijen, bekend met het mooie 

agrarische gebied van de gemeente en de toeristische ontwikkelingen, zich kunnen verenigen met een 

uitbreiding van een camping midden in een bloembollen concentratie gebied. Het is voor een ieder 

duidelijk dat een camping tussen de bollenvelden zorgt voor grote conflicten. De recreanten komen voor 

rust en ruimte en hebben geen belang bij overlast door werkzaamheden op de agrarische velden en 

bedrijven.

We hebben begrip voor de wens tot verbetering en versterking van de recreatie, maar dit mag niet ten 

koste gaan van onze bedrijfsvoering!

De brief van het college eindigt met het voorstel dat de ondernemers en omwonenden met elkaar in 

gesprek gaan en er samen uit komen. Ook dit standpunt delen wij! Tot op heden zijn er in tien jaar tijd 

twee gesprekken geweest. Beide zijn geïnitieerd door de gemeente. De gesprekken hebben niet tot 

oplossingen geleid. Aannoordzee geeft in gesprekken uitsluitend aan, dat zij niet gecharmeerd is van 

lelijke bollenschuren. Van een zakelijk voorstel is geen sprake geweest. 

Wij verzoeken u, geen invulling te geven aan het initiatief voorstel van CDA, JessLokaal en D66, omdat 

er middels participatie eerst duidelijkheid moet komen over overeenstemming tussen de partijen.

Mocht het vorenstaande vragen oproepen, horen wij dat graag van u. 
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