
 

 

Bijgaand de beantwoording van de vragen van het CDA. 
 
 
Deze ontwikkeling betekent een hap uit de beschikbare ruimte voor stikstofdepositie in de 
omgeving van Natura 2000 gebieden. 
In hoeverre wordt de kans op woningbouw van woningen voor permanente bewoning in Groote 
Keeten,  Callantsoog en ’t Zand , door deze veranderende ruimte ,   belemmerd ?  
Voorliggend plan aan de Helmweg 10 is geen belemmering in voor mogelijke toekomstige 
woningbouwplannen. Uit de uitgevoerde stikstof berekening voor de gebruiksfase blijkt dat er geen 
sprake is van een toename van stikstofdepositie. Feitelijk is er sprake van een afname uitstoot 
stikstofemissie ten opzichte van de bestaande stikstofemissie van de voormalige bedrijfswoning met 
opstallen omdat gasloos zal worden gebouwd.   
 
Volgens de ladder der verstedelijking moet de initiatiefnemer in overleg gaan met omgeving om 
maatschappelijk draagvlak voor het plan te creëren.  
Hoe ziet het college dit draagvlak gezien de vele bezwaren van bewoners,  van permanente 
bewoning , uit Groote Keeten?  
Duidelijk is dat, gelet op andere plannen er geen groot draagvlak is voor grootschalige uitbreiding van 
recreatieve voorzieningen in Groote Keeten. In verhouding tot het aantal inwoners van het dorp, 
gebruikers van recreatiewoningen en aantal bezwaarmakers kan niet gezegd worden dat er geen 
draagvlak is voor dit bouwplan. Het bouwplan aan de Helmweg is qua omvang en impact op de 
omgeving relatief beperkt. Verreweg de meeste bezwaarmakers komen van het Sandepark. Zij 
hebben echter gelet op de afstand en de aanwezige natuurlijke groene wal (tussen Achterweg en 
Helmweg)  geen zicht op het Hotel. Gelet op de afstand zullen zij ook geen onevenredige hinder 
ondervinden van het hotel. De andere bezwaarmakers wonen verspreid aan de Helmweg  en 
Achterweg waarvan één bewoner op een minimale afstand van 60m en de rest op veel grotere 
afstand (minimaal 100m) tot het bouwplan Daarmee valt ook niet te verwachten dat zij 
onevenredige hinder of overlast van het van het bouwplan zullen ondervinden. Bovendien is sprake 
van een landschappelijke verbetering van het perceel aangezien de oude leegstaande en vervallen 
agrarische opstallen zullen worden gesloopt. Voor nieuwe initiatieven voor (grootschalige) 
recreatieve ontwikkelingen zal uiteraard goed naar draagvlak gekeken moeten worden.  
 
Waarom is er voor dit plan,  in tegenstelling tot het hotelplan aan de Duinweg,  een positieve 
grondhouding bij het college? 
Het hotel aan de Duinweg 13 met 20 kamers is eind vorig jaar vergund. In tegenstelling tot 
voorliggend bouwplan is het plan aan de Duinweg 13 wel in overeenstemming met de bouw en 
gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan. Aangezien er geen andere weigeringsgronden 
waren (bouwbesluit, welstand) moest, gelet op het limitatief imperatief stelsel van de Wabo  de 
vergunning wel worden verleend. Tegen de verleende vergunning is bezwaar ingediend. Het college 
heeft overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschiften de bezwaren ongegrond 
verklaard. Er is vervolgens geen beroep ingesteld waarmee deze vergunning nu onherroepelijk is 
geworden. In het raadsvoorstel, de beantwoording van de zienswijzen, toelichting van het 
bestemmingsplan en de aanvullende memo is uitgebreid gemotiveerd waarom het voorliggende 
initiatief passend is op deze locatie.  
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