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jüMGļ 2 2 APR 2021 

IAFD:

Geacht College en geachte leden van de Gemeenteraad,

Naar aanleiding van bovengenoemd verzoek - kortheidshalve puntsgewijs - graag het 
volgende.

« Om te beginnen verwijzen wij u naar de door 33 huishoudens ondertekende 
zienswijze 'Ontwerp bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten' d.d. 4 juni 
2019 (Bijlage 1; kopie/ uit privacy overwegingen zijn de namen verwijderd).
Ook brengen wij u graag de petitie d.d. 25 oktober 2020 van 49 huishoudens in 
herinnering. Mede op basis van deze petitie is het besluit tot wijziging van het 
bestemmingsplan Helmweg 10 aangehouden voor nader onderzoek (Bijlage 2: onze 
reactie n.a.v. een A5 brochure hotel Helmweg 10/de heer P. de Boer)).

* De argumenten, zoals in bovengenoemde zienswijze verwoord, staan onverkort. 
Rust, ruimte, een ongerept strand en natuur is het unieke sellingpoint van Groote 
Keeten. Maar hoe lang nog? Wanneer zal, na de heer De Boer en hij is de eerste 
niet, de volgende ondernemer zijn oog op ons dorp laten vallen om datgene, wat 
wij en zowel verblijfs- als dagtoeristen zo waarderen, voorgoed om zeep te 
helpen.
Overigens staat het aantal (verblijfs)recreanten al in geen enkele verhouding 
meer tot het aantal inwoners en is de (verkeers)druk hoog.

* Op 3 december 2019 vond, op uitnodiging van de gemeente, een bewonersavond 
plaats in de Princen Keet in Groote Keeten.
In de uitnodigingsbrief staat 'Uit gesprekken met dorpsgenoten begrijpen we dat 
onderwerpen als wonen en recreëren leven in uw dorp. Graag gaan wij met u 
hierover in gesprek' (einde citaat).
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De belangstelling was zo overweldigend dat de ruimte veel te klein bleek en de 
geplande vergaderagenda verviel. Over één ding waren verreweg de meeste 
aanwezigen het roerend eens: geen recreatieve ontwikkelingen meer in ĉroote 
Keeten. Wel graag woningbouw, met name voor jongeren en senioren.
Helaas hebben wij geen gemeenteraadslid gezien of gehoord, wel twee 
wethouders.
Waarvan één de lachers nog op zijn hand kreeg met de bewering dat alle Duitse 
toeristen zich altijd keurig aan de verkeersregels houden. De verkeersoverlast 
en ook de snelheidsovertredingen op onze dorpswegen liggen zeker niet alleen 
aan (Duitse) toeristen maar aan de zeer toegenomen verkeersdruk en het gebrek 
aan adequate verkeersmaatregelen.
Overigens hebben wij geen verslag van deze avond gezien.

* Tegen bovenstaande achtergrond bent u het hopelijk met ons eens dat het 
'antwoordformulier', dat tot doel heeft de 'meningen' te peilen met betrekking 
tot de bouw van een hotel aan Helmweg 10, geen schoonheidsprijs verdient.
In tegendeel, wij kwalificeren het als manipulatief. Mogen de bewoners van 
ĉroote Keeten nu kiezen tussen een idyllisch (waarheidsgetrouw?) plaatje en een 
somber beeld van stilstand? Zijn er geen alternatieven??
Alsof er geen zienswijzen en een petitie over dit bouwplan liggen en er geen 
bewonersavond heeft plaatsgevonden. Naast de vele andere zienswijzen en 
brieven die wij uw gemeente stuurden in onze strijd om ons dorp leefbaar te 
houden.

* Even, ter lering ende vermaak, een gedachten oefening.
Welke ondernemer koopt een al járen leegstaand bedrijf met bestemming 
’agrarisch' en vertrouwt op zijn goede gesternte dat hij daar een hotel met 60 
kamers mag bouwen?
In dit verband willen wij u de heer T. de Graaf/ Camping Callassande in 
herinnering brengen. Hij koopt, naast zijn camping, 4 hectare dure grond en wil 
daar chalets plaatsen. Zijn hem voor de koop door de gemeente écht geen 
toezeggingen gedaan? Wij hebben er moeite mee dat te geloven.
De vergunning mét camping is trouwens verkocht aan Roompot en ze staan er, die 
chalets. Niet verplaatsbaar, te hoog en bepaald geen aanwinst voor het 
landschap. Maar smaken verschillen.

* De heer De Boer heeft, in zijn poging 'draagvlak' te zoeken, veel in het werk 
gesteld om uw gemeente er van te overtuigen dat het verzet in ĉroote Keeten 
niet breed gedragen wordt.
Hier en daar een leugentje om bestwil, betrokken dorpsbewoners diskwalificeren 
en de inzet van de stem van de zwijgende (net in Groote Keeten gearriveerde) 
meerderheid. En nu snelt de gemeente te hulp met een ’uitvraag' ?
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* Wij nemen de heer De Boer niets kwalijk. Hij is de zoveelste ondernemer die 
een, wat hem betreft, mooi commercieel project in ons dorp voor ogen heeft.
En wat heeft hij met Groote Keeten, behalve dat het een prachtig kustdorp is en 
hij daar kansen ziet?
Niets, zoals wij niets met Haringhuizen hebben. Het is wel goed te beseffen, ook 
voor de heer Ďe Boer, dat een ieder het volste recht heeft op te komen voor 
behoud van de eigen leefomgeving en leef baarheid.

» Maar u, college en gemeenteraadsleden van Schagen, nemen wij de gang van 
zaken wel kwalijk. U geeft de heer Ďe Boer de 'gelegenheid' om in ons dorp naar 
draagvlak voor zijn plannen te zoeken? Een onmogelijke opdracht, het zal u toch 
duidelijk zijn dat dat draagvlak ontbreekt.
Dient deze discutabele 'uitvraag' soms om de beslissing op 22 juni a.s. te 
rechtvaardigen?

* Wat zou u er van zeggen als uw keuze is 'geen hotel1 én 'de huidige situatie NIET 
zo te laten'? Ga in overleg met de heer Ďe Boer en nodig hem uit om, in overleg 
met uw gemeente, mogelijk andere geïnteresseerde partijen en de bewoners van 
Groote Keeten een alternatieve bestemming voor Helmweg 10 te ontwikkelen.

Met alle respect: denk er samen nog eens over na.

ijke groet,

en Kees Bonsen

Bijlagen
- 1. Kopie zienswijze ’Ontwerp bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten

d.d. 4 juni 2019
- 2. Kopie mail t.a.v. de heer P. de Boer d.d. 7 december 2020

c.c. de heer P. Staal, beleidsmedewerker ŘO/ Schagen
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College van B&W en Gemeenteraad Schagen 
Postbus 8
1740 AA Schagen

Groote Keeten, 4 juni 2019

Betreft: Zienswijze ’Ontwerp bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten’ 
d.d. 25 april 2019

Geacht College en geachte leden van de Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u onze zienswijze met betrekking tot de wijziging van het bestemmingsplan voor de 
locatie Helmweg 10 te Groote Keeten. Het gaat om een wijziging van ‘agrarisch’ naar ‘horeca’ en 
daarmee de aanvraag tot de bouw van een hotel met 60 kamers aan de doorgangsweg van Groote

Als bewoners van Groote Keeten zijn wij tegen nóg meer recreatie accommodaties in ons dorp.
In ‘Haalbaarheid hotelontwikkeling Helmweg 10 te Groote Keeten’ (blz. 10) staat dat Groote Keeten 
circa 300 inwoners telt, maar de kern van Groote Keeten (Helmweg, Achterweg, Voorweg en 
Duinweg) telt ongeveer 140 inwoners.
In dit gebied zijn, naast permanente recreatiewoningen, ook de campings en bungalowparken 

gevestigd. Tevens staan tot ons verdriet het Boskerpark met 350 recreatie bungalows en het hotel aan 
de Duinweg (21 kamers) nog in de planning.

In de zomer worden wij al ‘overspoelď met toeristen en als alle plannen doorgang vinden zal dat zeker 
verergeren. Al eerder is geconstateerd dat het aantal (verblijfs)recreanten in Groote Keeten in geen 
enkele verhouding meer staat tot het aantal inwoners.
Ook de verkeersdruk, die vaak onaanvaardbaar is, zal bij een hotel met 60 kamers (!) significant 
toenemen. Met het overige verkeer in de omgeving van het hotel zal deze emissie boven de actuele 
grenswaarde van 0,05 molN/ha/jaar uitkomen.

In het boven al genoemde rapport ‘Haalbaarheid hotelontwikkeling 10 te Groote Keeten’ wordt het 
aan de Duinweg geplande hotel niet eens genoemd. Voor dit hotel is reeds een bestemmingsplan 
goedgekeurd. In onze ogen is er geen behoefte aan één hotel, Iaat staan aan twee.
Bovendien wordt voor het hotel aan de Helmweg gesproken over een designhotel dat zich richt op 
nieuwe doelgroepen: leisure leefstijlen blauw en rood. Het gaat hierbij om toeristen die uitdagingen en 
inspirerende, bijzondere ervaringen wensen.
Voor dit soort uitdagingen en ervaringen moet je niet in Groote Keeten zijn, want dat is niet wat ons 
dorp te bieden heeft. Deze doelgroep past juist niet in Groote Keeten en een hotel past niet in onze 
woonomgeving.
Ook achten wij de voorgestelde samenwerking met Brekers, wetende dat de huidige uitbater er al een 
punt achter wil zetten, een te wankele basis voor het exploiteren van een hotel. Voor je het weet gaat 
dit hotel dezelfde weg als bij eerdere initiatieven en zijn we op termijn weer een 
appartementencomplex rijker.

Keeten.
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In het Collegevoorstel d.d. 16 april 2019 staat bij ‘Maatschappelijk draagvlak’ helemaal niets over het 
draagvlak bij de bewoners van Groote Keeten. Kennelijk is onze mening over de ontwikkelingen rond 
recreatie in ons dorp absoluut niet van belang.
In het verleden zijn wij massaal in actie gekomen tegen strandbebouwing en ook is een jarenlange 
strijd gevoerd tegen de aantasting van de Boskerpolder. Een strijd die overigens nog niet gestreden is.

Rust, ruimte, een ongerept strand en natuur is het unieke selling point van Groote Keŵ
En onze huidige (verbiijfs)recreantcn zijn geen ‘leisure leefstijl blauw en rood’ types r*. urnen juist
voor deze ‘zonder poespas’ kernwaarden.
De gemeente Schagen afficheert zich graag als ‘kustgemeentc’ maar ons is in het verlet* , uļeermaals 
gebleken dat politici en beleidsambtenaren in het geheel niet van de plaatselijke situatie op de hoogte 
zijn. Nog nooit hier geweest!
En dan is het makkelijk om, over de hoofden van de bewoners, ingrijpende besluiten te nemen.

Met andere woorden: heb eens oog voor onze leefbaarheid, want genoeg is genoeg!

Wij verzoeken u daarom dringend de wijziging van het bestemmingsplan voor Helmweg 10 af te 
keuren.

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,



Aan : de heer P. de Boer 
Piet.deboer@outlook.com

Van : Kees Bonsen en Marjan Huis 
Helmweg 15C, Groote Keeten

D.d. : 7 december 2020

Betreft : reactie op A5 brochure: Impressie hotel Helmweg 10

Geachte heer De Boer,

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brochure, die wij onlangs in de brievenbus vonden, graag 
het volgende.

U zult ongetwijfeld, zoals u in de brochure aangeeft, het beste voor hebben met Groote Keeten.
En dat u van mening bent dat uw plan voor een hotel met 60 kamers op het perceel Helmweg 10 een 
passende aanvulling vormt op het huidige recreatie aanbod in ons dorp verbaast ons niet. U noemt 
het zelfs 'een aanwinst voor Groote Keeten'. Maar of u, vanuit uw positie als ondernemer en niet 
woonachtig in Groote Keeten, de aangewezen persoon bent om dit oordeel te vellen?

Uiteraard begrijpen wij dat het voor u, als ondernemer met grootse plannen, uiterst vervelend is dat 
een substantieel deel van de inwoners van Groote Keeten zich faliekant tegen uw hotelplan keert.
Op 25 oktober jl. is, namens 49 'huishoudens' uit Groote Keeten, een petitie aan de gemeente 
aangeboden. Met als strekking: in Groote Keeten geen bouw meer voor recreatie!
Wij hebben, als één van de 13 huishoudens aan de Helmweg, deze petitie ondertekend.

Tijdens de raadsvergadering d.d. 27 oktober jl. is, mede naar aanleiding van deze petitie, het besluit 
tot wijziging van het bestemmingsplan Helmweg 10 aangehouden voor nader onderzoek. U krijgt de 
gelegenheid naar 'draagvlak' voor uw plannen in ons dorp te zoeken.

In het interview met Ivo Kramer in het Noord-Hollands Dagblad d.d. 28 november jl. komt u ook nog 
even aan het woord.
Niet chique hoor, om zowel Ivo Kramer als mede-ondertekenaars van de petitie te diskwalificeren. 
Uiteraard zijn er ook in ons dorp inwoners die een andere mening hebben of zich minder betrokken 
voelen, maar het is in onze ogen een zwaktebod inwoners, die de petitie bewust ondertekend 
hebben, zonder enig bewijs weg te zetten als voorstanders? En de 'zwijgende meerderheid van de 
Helmweg' (sic) kan in onze ogen inderdaad beter zijn mond houden.

Wij hopen van harte, samen met veel van onze dorpsgenoten, dat onze leefomgeving niet nog verder 
wordt aangetast door recreatieve ontwikkelingen en dat de gemeenteraad c.s. geen toestemming zal 
geven voor de bouw van uw hotel.

Met vriendelijke groeten,

Kees Bonsen en Marjan Huis

z.

c.c. College van B&W en gemeenteraad Schagen


