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Geacht(e) college, portefeuillehouder,
 
Bij de herinrichting van het strand in 2017 heeft de Watersportvereniging Callantsoog (WSVC) een 
nieuwe locatie aangewezen gekregen ter hoogte van het activiteitenstrand (ten noorden van 
paviljoen de Stern). Deze locatie heeft de juiste bestemming om activiteiten te ontplooien. Het 
ontbrak indertijd de vereniging aan bestuurskracht en middelen om op de nieuwe aangewezen 
locatie een nieuw watersport accommodatie op te richten. 
 
De gemeente heeft destijds toegezegd de kosten voor de nutsvoorzieningen te vergoeden op basis 
van de toen ingediende begroting. Daarbij is overigens aangegeven dat de vergoeding voorgeschoten
dient te worden door de watersportvereniging en pas uitbetaald wordt door de gemeente als een 
omgevingsvergunning voor de accommodatie onherroepelijk is en er een pachtovereenkomst met de
gemeente gesloten is.
 
Op dit moment is er nieuwe energie gekomen om op de aangewezen locatie te gaan ontwikkelen. Er 
is een stichting opgericht die de accommodatie wil gaan bouwen. De WSVC is akkoord gegaan met 
het overdragen van de vergunning voor het exploiteren van een watersport centrum en het 
aanvragen van een bouwvergunning voor de accommodatie op de nieuwe plek. Deze stichting draagt
zelf verantwoordelijkheid voor de financiering van de accommodatie. Deze stichting zal in toekomst 
inkomsten gaan genereren uit verhuur van de accommodatie. 
 
Doelstelling van het geheel is om in Callantsoog de watersport op zee een plek te geven. Denk aan 
(kite) surfers, zeekano’ers, (golf) surfers, catamaran zeilers, liefhebbers met een bootje, maar ook 
bijvoorbeeld een beachbootcampclub of yoga vereniging. Deze kunnen in of bij de accommodatie 
hun materialen kwijt, en zich omkleden. Tijdens het sporten of recreëren kunnen persoonlijke 
spullen veilig achterblijven in het watersport centrum.
 
CDA Schagen heeft over de accommodatie voor WSVC de volgende vragen:

1. Kunnen de rechten ‘tot herbouw’ overgedragen worden aan de nieuwe stichting?
2.  Kan de nieuwe stichting aan de slag met hun plannen voor een nieuw watersport 

accommodatie te Callantsoog?

CDA Schagen vindt het voor het dorp Callantsoog belangrijk dat initiatieven van toezeggingen 
worden opgepakt, ontwikkeld en gerealiseerd. Goed voor de leefbaarheid en levendigheid van 
kustplaats Callantsoog.
 
In afwachting van uw antwoorden,
met vriendelijke groet,

Fractievoorzitter
Wim Vonk


