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10 december 2021 
 
Geachte raadsleden, 
 
Naar aanleiding van de raadsvergadering op 23 november 2021 heeft mevrouw 
Marijke Brouwer van camping Aan Noordzee op 29 november 2021 een overzicht 
opgesteld over het volgens haar doorlopen participatieproces vanaf 2016 tot 
heden i.v.m. de uitbreidingsplannen van Aan Noordzee. 
 
 
Wij zijn van mening dat het participatietraject dat mevrouw Brouwer aangeeft, 
eenzijdig is opgesteld en dat de betrokken buren (agrariërs) daar een heel ander 
beeld bij hebben. Zie bijlage. 
 
In het verleden is de agrariërs bescherming beloofd tegen beperkingen in de 
bedrijfsvoering van de bedrijven en overlast voor omwonenden en daar gaat het 
hier om. 
 
Zie ook het besluit van het college 29-2-2021. 
 
Het college heeft negatief besloten over een voorliggende conceptaanvraag voor 
de uitbreiding van Camping Aan Noordzee te Sint Maartensvlotbrug. 
Reden hiervoor is, dat er geen draagvlak voor is in de omgeving en de 
oordeelsvormende vergadering van de Gemeenteraad zich kritisch heeft 
uitgelaten over het uitbreidingsplan. 
 
Daarnaast dient het college van burgemeester en wethouders hierover te gaan en 
kan de gemeenteraad niet op de stoel van de ondernemers gaan zitten. 
 
Het bevreemdt ons ten zeerste dat het initiatiefvoorstel op 8 december 2021 nog 
is gewijzigd in die zin dat de raad zich "wil bemoeien" met het standpunt dat het 
college eventueel gaat innemen bij een aanvraag omgevingsvergunning voor de 
uitbreiding van camping Aan Noordzee. De bevoegdheid om te beslissen op een 
aanvraag omgevingsvergunning ligt bij het college en niet bij de raad. Daarnaast 
heeft het college het initiatiefvoorstel reeds afgewezen , omdat er geen draagvlak 
voor is in de omgeving. Ook eerdere verzoeken van aan noordzee zijn door het 
college afgewezen.    
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Wij verzoeken u nogmaals niet akkoord te gaan met het initiatiefvoorstel voor de 
uitbreiding van Camping Aan Noordzee. Onze belangen worden te sterk aangetast 
en er heeft geen, danwel volstrekt onvoldoende participatie plaatsgevonden. 
 
Mocht mevrouw Brouwer met ons in gesprek willen gaan dan zijn wij daar 
uiteraard toe bereid. 
 
Vriendelijke groet, 
A Van der Salm 
C van der Salm 
H van der Salm 
Fam. P van Huffel 
P Limmen 
 
Bijlagen :  

• onze reactie dd. 10 december 2021 op participatietraject uitbreiding 
camping aannoordzee dd. 29 november 2021 

• Email P. van Huffel dd. 6 december 2021 
 
 
 
 


