
Participatie traject uitbreiding camping aan Noordzee vanaf 2016 tot heden, 
welke betrekking heeft op de conceptaanvraag van 2019. 

Aan Noordzee heeft in 2019 een conceptaanvraag ingediend tot uitbreiding van de 
bestaande camping aan de Westerduinweg 34. Het gaat om een uitbreiding van camping 
plekken, nadrukkelijk geen permanente accommodaties, in een setting van 1:1 ( natuur/ 
camping plekken). De huidige camping wordt meegenomen in dit plan om aldaar een 
kwaliteitsslag mogelijk te maken. 

Het participatietraject welk betrekking heeft op deze conceptaanvraag van 2019 loopt 
echter al vanaf september 2016. Vanaf dat jaar hebben er verschillende oriënterende 
gesprekken plaatsgevonden tussen Aan Noordzee en de direct betrokkenen, dhr Charl 
van de Salm Westerduinweg 36 en dhr Harrie van der Salm, Westerduinweg 36 a. 

Gedurende het gehele traject wordt over ons plan misleidend gecommuniceerd.Er 
circuleren foutieve plankaarten. Het lijkt of Aan Noordzee al diverse plannen heeft 
ingediend, terwijl het 1 keer eerder een plan heeft ingediend, namelijk in 2012. Er wordt 
beweerd dat omwonenden en eigenaren van omliggende agrarische bedrijven allemaal 
tegen de conceptaanvraag van 2019 zijn, terwijl de realiteit iets anders laat zien. Het LTO 
heeft het in een brief aan de gemeente over insluiting van het bedrijf van der Salm, terwijl 
daar geen sprake van is. Baseren zij hun oordeel misschien ook vanuit een foutieve 
plankaart?  Volgens het LTO zou de bedrijfsvoering in het geding zijn, terwijl het andere 
direct aangrenzende bedrijf Vink op schrift stelt geen bezwaar te hebben tegen onze 
plannen. 

Weergave participatietraject: 

1 september 2016  

Wethouder Jan Steven van Dijk ( PvdA) bezoekt samen met Eef Franke ( medewerker 
gemeente Schagen) ons bedrijf Aan Noordzee in het kader van revitalisering Sint 
Maartenszee. Wij geven tijdens dat gesprek aan dat we behoefte hebben aan 
kwaliteitsverbetering en uitbreiding van onze huidige camping en geven aan dat we daar 
extra ruimte voor nodig hebben. 

Voortvloeiend uit dit bezoek maakt de wethouder een afspraak met Charl en Harrie van 
der Salm om te polsen hoe zij staan tegenover deze gewenste uitbreiding van Aan 
Noordzee. 

8 december 2016 

De betrokken partijen ( van der Salm en Brouwer/ Aan Noordzee) hebben een gesprek op 
het gemeentehuis op initiatief van wethouder van Dijk. De wens tot grondruil van onze 
kant wordt uitgesproken. We spreken af om elkaar begin 2017 opnieuw te contacten. 

28 februari 2017 

Aan Noordzee ontvangst een brief van dhr Charl van der Salm waarin hij aangeeft dat hij 
interesse heeft in aankoop van onze percelen grond, die naast zijn perceel liggen.(brief in 
ons bezit ) 

13 juni 2017  



stuknummer 17.039840 onderwerp: Gebiedsvisie Sint Maartenszee.(zie bijlage) 

Ingebracht door Harrie van der Salm, Charl van der Salm, Alwin van der Salm, M van der 
Salm, R Valk (toenmalig bewoner van woonboerderij Belkmerweg) en E Eyking (raadsheer 
van fam van der Salm). Zij verzoeken via een mail, gericht aan wethouder van Dijk, dat de 
tekst van de gebiedsvisie uit 2012 betreffende “Direct aansluitend aan de Westerduinweg” 
letterlijk wordt overgenomen in het advies aan het college.  

23 juni 2017 

Nogmaals een afspraak in het gemeentehuis met Harrie van der Salm, Charl van der 
Salm, makelaar Coen Zuurbier ( op ons verzoek), Alex Brouwer en Marijke Brouwer. 
Opnieuw worden mogelijkheden besproken. 

22 september 2017 

Marijke Brouwer heeft een gesprek met ambtenaar Jacqueline van Rijn. Zij geeft aan dat 
het verstandig is om een conceptaanvraag te doen voor onze gewenste uitbreiding. Zij 
zegt er bij dat het raadzaam is om hiermee te wachten totdat er duidelijkheid is over de 
uitkomst van het Kustpact. Tot die tijd worden er door de gemeente Schagen geen 
besluiten genomen omtrent uitbreidingen. 

22 december 2017 

Makelaar Coen Zuurbier bezoekt een boerderij met bedrijfsgebouwen met Charl van der 
Salm met als insteek: Aan Noordzee koopt de percelen langs de Westerduinweg en maakt 
daardoor aankoop op een andere locatie mogelijk. Charl van der Salm geeft aan dat hij 
niet weg wil van de Westerduinweg . Hij is daar geboren en getogen. (noot: er stonden in 
die tijd nog geen grote bedrijfsgebouwen waarin arbeidsmigranten zijn gehuisvest). 

april 2019 

Conceptaanvraag nr 19.042630 voor uitbreiding wordt ingediend door Aan Noordzee. 

16 juli 2019 

De heer van Leeuwen , beleidsmedewerker RO bericht mij per mail dat het College van 
B&W onze aanvraag kansrijk acht. De aanvraag moet aangevuld worden met een aantal 
zaken vanuit het Ontwikkelkader NHN Gemeente Schagen. Er moet o.a. een stikstof 
rapportage bij, welke door complexiteit in de stikstof problematiek bijna een jaar op zich 
laat wachten. 

17 juni 2020 

De heer van Leeuwen meldt mij dat de aanvraag nu volledig is. 

augustus 2020 

Wethouder Beemsterboer laat via een uitnodiging van dhr van Leeuwen weten dat het 
college van B&W een overleg wil met alle betrokkenen voordat ze een principe uitspraak 
doet over het uitbreidingsvoorstel. Dit overleg vindt eind augustus plaats. De fam van der 
Salm laat bij aanvang van het overleg weten dat uitbreiding van Aan Noordzee niet 
mogelijk is ivm het amendement op de gebiedsvisie. Wel geven ze te kennen dat ze hun 



bouwvlak willen vergroten met 2 ha. Het overleg mondt uit in een uitnodiging van Aan 
Noordzee aan de fam van der Salm om nog eens met elkaar te praten in ons bedrijf . 

27 september 2020 

Er vindt een gesprek plaats bij Aan Noordzee. Aanwezig : fam van der Salm ( Alwin , 
Charl, mevr. van der Salm/ Aan Noordzee: Mirja Brouwer en Marijke Brouwer . Uitkomst 
van dit gesprek: De fam van der Salm ziet liever geen verandering in de huidige situatie. 
Een ruiling op wat voor manier dan ook is niet bespreekbaar. Wel geven ze wederom aan 
dat ze hun bouwvlak willen vergroten met 2 ha. 

25 november 2020  

Ik ontvang onderstaande bericht van dhr van Leeuwen. (alleen relevant deel is 
weergegeven) 

“Geachte mevrouw Brouwer, 
  
Na de bijeenkomst in augustus van dit jaar heeft op verzoek van Van der Salm nog een 
videogesprek met wethouder Beemsterboer en mij plaatsgevonden. Hierbij heeft Van der 
Salm aandacht gevraagd voor in het verleden door de gemeente gedane uitspraken/
toezeggingen in het kader van de Gebiedsvisie Sint Maartenszee. Daarnaast heeft men 
recentelijk een wob-verzoek ingediend (zie bijlage) m.b.t. de door u ingediende 
conceptaanvraag”. 

3 december 2020 

Ontvangst bericht van College van B&W: 

 “Het college besluit niet mee te werken aan de uitbreiding van de camping omdat er geen 
draagvlak voor is in de omgeving en in verband met de signalen die de raad hierover heeft 
afgegeven” 

maart 2021  

Marijke Brouwer bezoekt na vooraf gemaakte afspraken alle omringende agrariërs op 
locatie. 

Limmen Belkmerweg 103: 

De percelen van dhr Limmen grenzen al meer dan 20 jaar aan de oostzijde aan onze 
huidige camping. Hij zal slechts voor een heel klein deel aan onze gewenste uitbreiding 
grenzen. 

We hebben de plankaart besproken en dhr Limmen gaf aan dat hij zijn agrarische grond 
tegenover de huidige camping ligt en dat hij daar geen hinder van ondervindt. Hij geeft aan 
dat wij bij de uitbreiding een aarden wal moeten aanbrengen, zodat er geen hinder 
ontstaat over en weer. Ook zegt hij wel bezwaar te hebben tegen permanente 
vakantiehuizen. Ik geef aan dat dit niet aan de orde is. 

Vink Belkmerweg 101: 



De percelen van Vink &Zn Bv grenst aan de oostzijde over de gehele lengte aan onze 
gewenste uitbreiding. Bedrijf Vink bevestigt middels een mailbericht geen bezwaar te 
hebben tegen onze uitbreiding. (zolang er geen vaste accommodaties komen) en zolang 
er aanpassingen worden gedaan om hinder over en weer te beperken. (ook het bedrijf van 
Vink grenst ruim 20 jaar aan de huidige camping) 

Boontjes Belkmerweg 117: 

Nadat dhr Boontjes gezien had waar de uitbreiding is gepland gaf hij aan geen bezwaar te 
hebben omdat hij niet grenst aan de uitbreiding. 

Dhr P van Huffel Belkmerweg 111 ( woonboerderij zonder agrarische grond): 

Dhr van Huffel heeft de boerderij onlangs gekocht in de wetenschap dat er een 
conceptaanvraag was gedaan. Ik heb hem de plannen aangereikt. Hij was op de hoogte. 

Dhr Valk (vorige eigenaar boerderij) was aanwezig bij gesprekken vanaf 2016 

Participatie naar Dhr Ros , eigenaar van camping De Lepelaar: 

Dhr Ros was aanwezig op 27 augustus 2020. 

Hij heeft toen aangegeven op zich geen bezwaar te hebben zolang de zichtlijnen maar 
behouden blijven. De Lepelaar heeft op 11 dec 2020 een brief gestuurd naar het College 
van B&W, waarin ze hun zorgen uiten over eventuele verkeersoverlast op de 
Westerduinweg . 

Marijke Brouwer  

29 november 2021 



 
 
 
 
 
 
 


