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U heeff een initiatiefvoorstel (zie bijlage 1) ingediend met betrekking tot het aanpassen van de 
uitgangspunten voor Sint Maartenszee, zoals deze in 2017 zijn vastgesteld. Het college heeff in hoar 
vergadering van 28 september 2021 besloten gebruik te maken van de mogelijkheid schriftelijk 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken op dit initiatiefvoorstel. 

In de raadsvergadering van 4 juli 2017 zijn de volgende drie uitganspunten als formeel kader 
benoemd om de realisatie van de (deel)projecten in Sint Maartenszee mogelijk te maken (in plaats 
van het laten opstellen van een gebiedsvisie voor Sint Maartenszee of de gebiedsvisie uit 2012 
opnieuw vast te stellen): 

1)Uitbreiding van parken dient alleen om ruimte te bieden aan herstructurering om 
kwaliteitsverbetering mogelijk te maken. 
2)Ontwikkeling moet in lijn zijn met de identiteit van Sint Maartenszee: rust, ruimte, strand en 
duurzaamheid. 
3)De ontwikkeling van het natte nollengebied met recreatief medegebruik dient plaats te 
vinden direct aansluitend aan de bestaande recreatieparken en de Westerduinweg en 
vervolgens noordwaarts. Het is niet mogelijk dat in de betreffende zone losse enclaves 
(agrarisch en recreatief) ontstaan. Er wordt gestreefd naar behoud en lichte uitbreiding van 
het huidig aantal slaapplaatsen. 

Het initiatiefvoorstel richt zich op het aanpassen van de eerder op 4 juli 2017 door uw raad 
vastgestelde uitganspunten aanpassen. De aanpassingen zijn: 

1)Uitbreiding van parken dient alleen om ruimte te bieden aan herstructurering om 
kwaliteitsverbetering mogelijk te maken. 
2)Ontwikkeling moet in lijn zijn met de identiteit van Sint Maartenszee: rust, ruimte, strand en 
duurzaamheid. 
3)De ontwikkeling van het natte nollengebied met recreatief medegebruik dient plaats te 
vinden direct aansluitend aan de bestaande recreatieparken en parallel aan de 
Westerduinweg en vervolgens noordwaarts. 
losse enclaves (agrarisch en recreatief) ontstaan. Er wordt gestreefd naar behoud en lichte 
uitbreiding van het huidig aantal slaapplaatsen. 
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Het college heeft de volgende bedenkingen bij het voorstel: 
- De uitgangspunten die in 2017 geformuleerd zijn, waren bedoeld om een aantal 

(deel)projecten te kunnen realiseren. 
- Door het weghalen van de zin met de term enclaves wordt de suggestie gewekt dat de raad 

nieuwe op zichzelf staande ontwikkelingen in het gebied wil toestaan. Ondanks dat alle 
nieuwe ontwikkelingen aan beleidskaders en wetgeving dienen te voldoen en dus niet 
zomaar mogelijk zijn, is dit volgens het college geen gewenste ontwikkeling voor dit gebied. 
Voor het wijzigen van bestaande bedrijven moet vanuit een goede ruimtelijke ordening en 
bestaande wet- en regelgeving gedegen onderzoek plaatsvinden. De ervaring leert dat 
wijziging niet zonder meer mogelijk is, omdat bestaande bedrijven niet zomaar beperkt 
mogen worden in hun bedrijfsvoering bij een ontwikkeling. Hiernaast mogen bestaande 
woningen niet in hun goede woon- en leefklimaat nadelig geschaad worden. 

- Bovendien wordt bij initiatieven tevens aan initiatiefnemers gevraagd wat omwonenden van 
de plannen vinden. Participatie met omwonenden is een vaste stap in de huidige procedures 
en is in lijn met de toekomstige Omgevingswet. Het participatieproces vormt een onderdeel 
van de uiteindelijke besluitvorming van het desbetreffende initiatief. 
In de huidige uitgangspunten worden alleen uitbreidingen van bestaande parken mogelijk 
gemaakt en geen nieuwe parken, omdat een nieuw aanbod de positie van de huidige 
parken kan verzwakken. Deze beleidslijn sluit aan bij de uitganspunten van de Visie 
verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord. 
Door het verwijderen van de zin worden niet ineens initiatieven toch mogelijk gemaakt, 
omdat bij een initiatief dat niet past in het bestemmingsplan altijd een afwijkingsprocedure 
gevolgd dient te worden, waarbij alle belangen worden afgewogen. 
Door het toevoegen van de tekst parallel aan wordt de visie op de beoogde 
natuurontwikkeling veranderd. Dit kan gevolgen hebben voor de door uw raad vastgestelde 
doelen voor Groen & Biodiversiteit en Klimaatadaptatie (30 juni 2020 
Duurzaamheidsprogramma vastgesteld). Op dit moment heeft het college niet in beeld wat 
de consequenties van het toevoegen van de tekst precies zijn. Hierom wil het college u 
adviseren dit niet zonder een goede onderbouwing te wijzigen. 

Het college wil graag de volgende wensen meegeven aan de raad: 
- Het college heeft ander andere de onderstaande kaders in handen om te sturen op een 

verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving bij ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied: 
o De geldende bestemmingsplannen 
o Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen 
o Visie verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 

Het college is van mening dat ontwikkelingen in lijn moeten zijn met de identiteit van Sint 
Maartenszee: rust, ruimte, strand en duurzaamheid. In de (Ontwerp)Omgevingsvisie wordt dit 
via de speerpunten en waardenkaart onderschreven. 

Verder vraagt het college zich of of u zich bewust bent: 
- dat door dit initiatief ook mogelijkheden gecreeerd worden voor soortgelijke locaties; 
- dat geen keuze wordt gemaakt voor de casus van het aldaar gevestigde recreatiebedrijf; 
- dat het college van de raad in deze casus richting nodig heeft hoe om te gaan met deze 

casus. 

Voor de betreffende casus is het goed dat allereerst de ondernemers met elkaar in gesprek blijven en 
er samen uit komen. 

Het college hoopt u onze wensen en bedenkingen op het aanpassen van de uitgangspunten van Sint 
Maartenszee voldoende duidelijk te hebben gemaakt. 
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Bijlage 1: 

lnitiatiefvoorstel 

D66 Schagen 
  

  SCHAOEM 

Onderwerp: Uitgangspunten Sint Maartenzee 

Referte: raadsbesluit van 4 juli 2017 

De road van de gemeente Schagen, 

Constaterende dat: 
• De gemeenteraad op 4 juli 2017 drie uitgangspunten heeft vastgesteld voor de realisatie van (deel) 

projecten in het gebied Sint Maartenszee; 
• Een aldaar gevestigd recreatiebedrijf al jaren serieuze plannen heeft voor uitbreiding; 
• Enkele aangrenzende bedrijven aan de Westerduinweg de mogelijke uitbreiding als een 

bedreiging voor hun bedrijfsvoering zien; 
• Reizende bollenkramen de grond in Schagen steeds minder uniek en onmisbaar maken voor een 

gezonde agrarische bedrijfsvoering; 
• De gemeenteraad het college al diverse keren heeft opgeroepen in onderling overleg tot een 

oplossing te komen; 
• Er grote behoefte is aan de versterking en verbetering van het toeristische aanbod in de gemeente 

Schagen; 
• In de praktijk is gebleken dat de huidige formulering van punt 3 van het eerder genoemde besluit 

van 4 juli 2017 iedere verdere uitbreiding van (innovatieve) recreatieve voorzieningen van de 
camping Aan Noordzee feitelijk in de weg stoat, 

overwegende dat 

• De bemiddeling door het college tussen betrokken partijen tot op heden niet tot een 
oplossing heeft geleid; 

• Er een evenwichtige afweging moet kunnen worden gemaakt tussen de belangen van alle 
betrokken bedrijven in Sint Maartenszee; 

• De ontwikkeling van een innovatieve, duurzame, uitbreiding in de recreatiesector 
ondersteuning verdient; 

• Hiertoe de tekst van punt 3 van het besluit van de raad van 4 juli 2017 moet worden 
geamendeerd, 

besluit punt 3 van het besluit van 4 juli 2017, met nummer: 17.029167 als volgt aan te passen: 

1. na "recreatieparken en" toe te voegen: "parallel aan". 
en 
2. De passage "Het is niet mogelijk dot in de betreffende zone losse enclaves (agrarische en 

recreatief) ontstaan" te schrappen. 

en gaat over tot de orde van de dog. 

Fractie CDA Schagen, S.M. Lensink, fractievoorzitter 

Fractie D66 Schagen, Mr F.N.J. Jansen, fractievoorzitter 

Fracie JESS Lokaal, H.Kroger, fractievoorzitter 
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Bijlage 2: 

't Zand, 2-10-2021. 

Betreft; Uitgangspunten Sint Maartenszee, Registratienr. 17.029167 

Geachte leden van de raad en het college van Schagen, 

N.a.v. het initiatief voorstel van partijen D66, JessLokaal en CDA dd. September 2021 met onderwerp: 

Uitgangspunten Sint Maartenszee gra ag uw aandacht veer het volgende: 

Wij als LTO Noord, lezen in het initiatief voorstel (IV) van voornoemde fracties, dat zij een aanpassing 

wenselijk vinden in het raadsbesluit van 4-7-2017. 

In het raadsbesluit van 4;7-2017 is vastgesteld  dat de ontwikkeling van het natte nollengebied met 

recreatief medegebruik dient plaats te vinden direct aansluitend aan de bestaande recreatieparken en 

de Westerduinweg en vervolgens noordwaarts . Het is niet mogelijk dat in de betreffende zone losse 

enclaves (agrarisch en recreatief) ontstaan. Er wordt gestreefd naar behoud en lichte uitbreiding van het 

huidig aanbod slaapplaatsen. Letterlijke tekst raadsbesluit 4-7-2017, punt 3. 

Met het IV van de fracties wordt voorgesteld om of te wijken van raadsbesluit 4.7-2017, punt 3 , zodat 

camping Aan Noordzee kan uitbreiden achter de bedrijven en woonhuizen van Salsa en Salmon by . in 

2017 is hier zeer zorgvuldig naar gekeken en is gebleken dat recreatieve ontwikkeling en/of uitbreiding 

tussen de bloembollenvelden, woonhuizen en bedrijven een ongewenste ontwikkeling zou betekenen. 

De ontwikkeling bestaat uit de tegenstrijdige belangen van de recreanten en de agrarische 
bedrijfsvoering_ Denk hierbij aan bemesting, gebruik gewasbeschermingsmiddelen, beregening, 

grondbewerkingen, rooi en plantwerkzaamheden, etc. 
Ook het toenemende "vandalisme" zoals vernielen gewassen, onklaar maken beregeningsinstallatie, 

zelfs al uitmondend in een handgemeen (Julianadorp) zien wij helaas vaker voorkomen. 

Het is voor LTO Noord niet inzichtelijk op basis waarvan het raadsbesluit van 2012 en van 4-7.2017 zou 

moeten worden aangepast, omdat er geen enkele wijziging is gekomen tussen 4-7-2017 en heden, die 

een wijziging van de gedachtegang rechtvaardigt. Tevens is er geen wijziging in het beleid die de 

ontwikkeling van camping Aan Noordzee rechtvaardigt. 

Vanuit LTO Noord stellen wij dan ook voor, het IV of te wijzen en partijen voor te stellen de 

gebruiksmogelijkheden van de agrarische gronden te verkennen. Alle percelen zijn tot op heden in 

agrarisch gebruik en hebben ook agrarische bestemming. 

Volledigheidshalve verwijzen we naar ante eerdere reactie van november 2020 op de eerdere pogingen 

van Aan Noordzee om de camping uit te breiden. 
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Tevens hebben wij namens LTO Noord de omringende bedrijven en mevr. Brouwer van Aan Noordzee 

benaderd voor informatie en toelichting. 

Hierbij bleek, dat de feiten ,zoals deze voorgesteld warden door de diverse partijen, niet overeenkomen. 
Hierbij doelt LTO Noord dan met name overname Salsa b.v en Salmon B.V. door Aan Noordzee. 

Mevrouw Brouwer geeft aan met grate regelmaat oplossingen te hebben geboden, 
terwijl heren van der Salm (zowel Salsa als Salmon) aangeven nog nooit een "bieding" te hebben 
ontvangen. Voorts stellen wij vast dat er van "bemiddeling vanuit de gemeente" geen sprake is geweest. 
Er is op aanraden van de gemeente een gesprek geweest , waar niets uitgekomen is 

Een mediatie gesprek lijkt ons wenselijk am misverstanden uit de wereld te helpen. 

Onze conclusie dusver is dat alle agrarische bedrijven, welke LTO Noord gesproken heeft, tegen zijn. 
Salsa b.v., Salmon b.v. en Paul Limmen zijn in grote mate tegen, Q. Vink is in mindere mate tegen. 
Onze mening is dat indien het plan doorgang zou krijgen, de bedrijven Salsa en Salmon direct in een zeer 

lastige positie warden geplaatst voor huidige bedrijfsvoering. 

Het door partijen gestelde punt, dat bloembollenbedrijven tegenwoordig een "reizende 
bloembollenkraam" hebben, gaat niet op voor alle bloembollenbedrijven in onze omgeving. 

De cultivars van tulpen en hyacinten die zij tegen, hebben juist het gematigde klimaat van deze omgeving 
nodig om optimaal te groeien. 

Graag ziet LTO Noord een gesprek op locatie met alle betrokken partijen en een aantal raadsleden, met 
een gespreksleider of mediator. 
Dit op locatie, zodat allot duidelijk inzichtelijk besproken kan warden. 

Volgens LTO Noord zijn er ook andere mogelijkheden am Aan Noordzee to laten uitbreiden, zonder dat 
dit ten koste gaat van inmiddels schaarse agrarische gronden. 
Dit kan indien gewenst ook ter plaatse warden besproken. 

Martijn van den Berg 
martijn(dimgmountain.n1  

LTO Noord, afdeling Heerhugowaard, Langedijk, Schagen 
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Bijlage 3: 

C. van der Salm 
A, van der Salm 
H. van der Salm 
Westerduinweg 36 

Sint Maartenszee 
Sint Maartenszee, 4-10-21 

Geacht College, geachte Raadsleden, geachte leden van de tracties, 

Graag reageren wij op uw motie / initiatief voorstel met als onderwerp; 

uitgangspunten Sint Maartenszee (referte: raadsbesluit van 4-7-2017) van september 2021 

betreffende uitbreiding recreatie voor Aannoordzee. 

Wij zijn zeer onprettig verrast, opnieuw te worden geconfronteerd met deze uitbreidingsplannen 
middets dit voorgestelde amendement, omdat het voor de vijfde maal op tafel komt. Voorjaar 2021 is 
dit onderwerp nog ter sprake gekomen en algewezen. 
U tuft begrijpen dat het Leer vervelend is vow onze bedrijfsvoering en langeterrnijnplanning, am steeds 

weer tegen hetzelfde aan te lopen. 

Wij hebben vernomen dat het nu voorgestelde amendement op tafel is gekomen, doordat Mevrouw 

Brouwer eenzijdig haar kant van het verhaai heelt gedaan bij de partijen achter het initiatlel voorstel, 

Dit blijkt ook uit een aantal punten van het voorstel; 

-reizende ballenkraam; 

pit argument is bij ons niet van toepassing de soorten die wij telen groelen juist zeer goed tangs de kust, 
(minder strenge vorst, minder warm richting jull) Onte bollen reizen niet lukraak door heel nederland, 
Alle bollen warden op vooral eigen gronden zo dicht mogelijk bij de bedrijven geteeld. De gronden in 

Schagen zijn dus , net als het open iandschap, nog steeds uniek/ 
Anderzijds stellen wij ook, dat indien Aannoordzee wenst uit te breiden, dit toch oak elders in het land 
kan, zoals zij eerder ook al deden, Zie www,Aanveluwe nl. Hier behoeft mogelijk geen 

bestemmingswijziging plants te vinden en behoeven geen aanliggende bedrijven opgeoflerd te warden. 
Het enkele felt dat Aannoordzee aangrenzende agrarische gronden in het verleden in Sint Maartenszee 

heelt aangekocht, houdt niet automatisch In dat Net uitbrelding piaats kan vinden, moet op zijn 
minst een fraaie rukntelijke inpassing hebben en participatie vanuit de omgeving. Bavendien heeft 

Aannoordzee intern al uitgebreid 

-oproep tot overleg; 

Dit heeft plaatsgevonden maar Aannoordzee voelt zich kennelijk zodanig gesteund door de gemeente , 

dat zij aangeven niet de taegevende partij te hoeven zijn. Gesprekken hebben zadoende tot niets geleid. 

Zie ook de reactle van Mevr. Alberts dd. 11.12-2020 aan het college en raadsleden 

-Versterking en verbetering recreatie; 
Hoofddoel van de gebiedsvisie Sint Maartenszee 2012 en 2017 is kwaliteitsverbetering van de 
accommodatie met een lichte stijging van het aantal slaapplaatsen. 
Aannoordzee heeft rinds 2012 reeds 90 extra bovenop de vergunde 180 standplaatsen ter ultbrelding 
vergund gekregen. Dit op grand van een tijdelijke vergunning uit het verleden. Voorts hebben zij oak 4 

112 
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grote "Duinlodges"gebouwd. soortgelijke uitbreidingen zijn waarschijnlijk op meerdere campings en 
bungalowparken in Sint Maartenszee geweest. Bovendien heeft Sint Maartenszee een ruime voorraad 
aan vakantiehuizen welke een grote kwaliteitsverbetering behoeven. 

De agrarische gronden In beilt van Aannoordtee, warden nu verhuurd voor de teelt van bloembollen en 
groenten. Het is dus niet za dat deze gronden niet gebruikt warden of geld opleveren. 

Wij willen u erop wijzen dat 4 huishoudens afhankelijk zijn van het bestaan van onze bedrijven en 

opvolging in aantocht is, Het creeren van een enclave tussen recreatie bedrijven brengt onze 
continuiteit en daarmee onze financiele positie in gevaar. Wij hegrijpen het Wang van ruimte bieden 
aan ondernemingen, maar in dit geval warden bedrijven apgeofferd. Per saldo schiet je er dus weinig 

mee op. 

De recreatie zo dicht bij de bollenvelden bij elkaar brengen is absoluut ongewenst, Rec eanten 

andervinden direct overlast van onze werkzaamheden zoals composterong, bemesting, gebruik 
bestrijdingsmiddelen beregening, etcetera. Geur, geluid en stof laten zich nu eenmaal makkelijk 
meevoeren met de overwegend zuld•westen wind . Er zijn voorbeelden to over van confrontaties tussen 
partijen, in onze gerneente en gemeente Den Helder. Het opnemen van buffers in het plan zal deze 

overlast niet wegnemen. Andersom zien wij steeds vaker loeristen rniddenin onze bloemenvelden. Soms 
met schade. Afgelopen voorjaar zijn zelfs bollen Remold en meegenomen. 

wij nocligen u graag ult, ter Oasts* met eigen ogen to kunnen zkn hoe de situate Ilgt en zo een betere 
afweging to kunnen maker+. Tot verdere informatie danwel een gesprek zijn wij natuurlijk altijd bereid. 

Bedankt voor uw aarbdachtl 

Met vrlendelijke groet, 

Charl van der Salm 06 2028 2928 

Alwin van der Salm 06 5475 3337 

Harry van der Salm 
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