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10 december 2021 

Bijlage bij brief aan de raadsleden i.v.m. Participatie voorstel van Mevr. Brouwer – aan noordzee en 

wijziging van het initiatiefvoorstel van D’66 JessLokaal CDA dd. 8 december 2021. (wijziging betreft dat 

de raad betrokken moet worden wanneer aan noordzee een aanvraag omgevingsvergunning indient ter 

uitbreiding van de camping). 

 

Reactie van der Salm en andere omwonenden i.v.m. notitie mevr. M. Brouwer betreffende participatie 

traject uitbreiding camping aan noordzee gedateerd 29 november 2021. 

Met de notitie wordt de schijn gewekt , dat er een participatieproces is doorlopen. Hierna onderbouwen 

wij dat dit niet het geval is. 

 

 

1 september 2016: betreft geen participatie. 

8 december 2016: betreft geen participatie . Uitsluitend eenzijdige wens van aan Noordzee over 

grondruil wordt voorgelegd. 

28 februari 2017 : betreft geen participatie. Betreft brief waarbij interesse wordt getoond voor aankoop 

grond. 

13 juni 2017: betreft geen participatie. 

23 juni 2017: afspraak heeft nooit plaatsgevonden. 

22 september 2017: betreft geen participatie. 

22 december 2017: betreft geen participatie. Bezoek was geïnitieerd door C. van der Salm. Het ging om 

aankoop van land. Mevrouw Brouwer had hier niets mee te maken. 

April 2019: betreft geen participatie. 

16 juli 2019: betreft geen participatie. 

17 juni 2020: betreft geen participatie. 

Augustus 2020: betreft geen participatie. Gesprek op uitnodiging van gemeente over diverse 

onderwerpen. 

27 september 2020: Gesprek vond plaats op initiatief van de gemeente. Land wilde mevrouw Brouwer 

wel ruilen. Met het bedrijf van C. van der Salm wilde zij niets. Een agrariër gaat natuurlijk niet de 

huiskavel wegdoen om vervolgens verderop (transport) een deel terug te krijgen. Bovendien zou dat 

niets oplossen aan de situatie met overlast over en weer. 

 

25 november 2020: betreft geen participatie. Betreft tekst van een ambtenaar. 

3 december 2020: betreft geen participatie: enkel ontvangstbevestiging. 
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Maart 2021:  

Dhr. Limmen kan zich niet vinden in de conclusie die mevr. Brouwer stelt. 

Firma Vink. Van der Salm heeft op 9 december 2021 overleg gehad met Vink. In dit overleg bleek dat 

Vink tegen uitbreiding van de Camping is, i.v.m. beperkingen voor het bedrijf. 

Fa. Boontjes: betreft geen aangrenzende agrariër. 

Familie P. Van Huffel (eigenaar boerderij grenzend aan percelen aan noordzee , welke een aantal jaren 

te koop heeft gestaan en niet aangekocht werd door aan noordzee)  Familie van Huffel heeft voor 

aankoop van de boerderij in 2020 onderzoek gedaan naar mogelijke bestemmingswijzigingen, deze 

bleken er niet te zijn. Familie van Huffel vindt uitbreiding niet wenselijk. Zie brief maandag 6 december 

2021.  

Dhr. Ros betreft eigenaar Camping Lepelaar. Hij heeft zijn bedenkingen geuit. 

 

 


