
 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen 

Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Schagen 

 

Per mail verstuurd: griffie@schagen.nl 

 

Groote Keeten, 16 oktober 2020 

Betreft:  Ontwerp bestemmingsplan voor het aanleggen van een hotel, Helmweg 10, 1759 NE 

in Callantsoog  

 

Geacht College, geachte Raadsleden, 

 

Het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Callantsduyne vertegenwoordigt 15 eigenaren, 

die allen niet in de gemeente Schagen woonachtig zijn en daarom niet op de hoogte van 

aangevraagde omgevingsvergunningen of ontwerp bestemmingsplannen. 

Door de goede contacten met de dorpsbewoners zijn wij pas op 10 oktober in kennis gesteld 

van een ontwerp bestemmingplan Helmweg 10 dat voor goedkeuring in de Raad komt op 27 

oktober. 

 

In verband met de besluitvorming wil het bestuur haar zienswijze kenbaar maken, al is de 

termijn daarvoor al 4 juni 2019 verstreken. 

 

Het bestuur is van mening dat de hoeveelheid recreatie units in Groote Keeten nu al niet in 

verhouding is in relatie met het aantal  dorpsbewoners, waardoor de sociale samenhang in het 

dorp, inwoners versus recreanten, nu al zoek is.. 

Het overzicht van deze units geeft aan: 

5 recreatieparken met 344 huisjes, plus het plan om in de Boskerpolder er nog 300 neer te 

zetten 

4 appartementencomplexen, waarvan veel eigenaren ook verhuren 

2 bed&breakfast onderkomens 

Genoeg is genoeg. 
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Het argument dat er geen 4 sterrenhotel in de kuststrook staat is een argument dat naar onze 

mening geen hout snijdt. In de kuststrook Den Helder-Callantsoog staan 12 hotels met samen 

825 bedden. 

Het bestuur ziet de noodzaak van het geheel dus niet in. De beoogde doelgroep is meer op zijn 

plaats in Julianadorp, waar een golfbaan en een casino is. 

Genoeg is genoeg. 

 

Het bestuur van Callantsduyne merkt op dat normaliter na het sluiten van de periode van het 

indienen van zienswijzen, er na 12 weken een beslissing wordt genomen. (Dat zou eind 

augustus 2019 zijn) 

Het gevolg van de pauze in de termijn van beslissen (nu 27 oktober 2020), zijn er gewijzigde 

omstandigheden, waaronder het plan nu valt. 

Deze gewijzigde omstandigheden zijn: 

A Een samenwerkingsverband met Brekers kan niet meer gerealiseerd worden, de 

onderneming is gestopt. De vraag rijst of er nog wel een hotel gesticht kan worden 

B De wetgeving voor het bouwen van bijv. een hotel is gewijzigd. (PFAS). 

 

Gezien de genoemde argumenten vindt het bestuur het wijzigen van het Bestemmingsplan 

Zijpe van 18 mei 2016 in het deel ontwerp bestemmingsplan Helmweg 10 niet opportuun en 

kan wat haar betreft gearchiveerd worden. 

 

Vriendelijke groeten namens VvE Callantsduyne, 

M. Stoffer, secretaris. 

 

 
 

 

 

  


