
Verslag gesprek m.b.t. ontwikkeling Duynpark Zwanenwater (Uitlandseweg 3-5 , Callantsoog) 
 
Datum: 8-12-2014 
 
Aanwezig:  
- dhr. Van Der Ploeg (initiatiefnemer) 
- de heren Schoon, De Geus en Pijnacker (indieners zienswijzen/agrariërs) 
- wethouder Beemsterboer en de heren Visser en Mooij (gemeente) 
 
1: Uitbreiding bouwvlak en rookoverlast Uitlandseweg 5b  
Dhr. Schoon geeft aan zich met name zorgen te maken over de vraag of hij in de toekomst zijn 
bedrijf(sbebouwing) nog wel kan uitbreiden. Daarnaast wil hij zekerheid dat hij niet te maken 
krijgt met rookoverlast door de kachels op het  recreatieterrein. 
 
De gemeente geeft aan dat er voor wat betreft een eventuele toekomstige uitbreiding van het 
bollenbedrijf er door het bestemmingsplan voor Duynpark Zwanenwater eigenlijk niets 
verandert. Uitlandseweg 5 heeft nu een woonbestemming en bij een uitbreiding van het 
bollenbedrijf zou daar ook rekening mee gehouden moeten worden. Dit wordt niet anders 
wanneer op Uitlandseweg 5 een bedrijfswoning komt te staan. De recreatiewoningen, 
groepsaccommodaties en kampeermiddelen zijn geen milieugevoelige functies. Daarnaast is de 
afstand van het bollenbedrijf tot het recreatieterrein dermate groot dat ook bij een uitbreiding 
van het bouwvlak er voldaan zal worden aan de geldende afstandsnormen. Met andere 
woorden: de ontwikkelingen op Uitlandseweg 3-5 staan een toekomstige uitbreiding van het 
bollenbedrijf niet in de weg. Daarnaast is er in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Zijpe 
al rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden en is het bouwblok vergroot naar 1,8 ha. 
De wethouder geeft aan dat de gemeente een eventueel verzoek om verdere uitbreiding met 
een positieve insteek zal benaderen. 
 
Dhr. Van Der Ploeg geeft aan dat de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) de klachten over 
rookoverlast heeft onderzocht. De RUD is tot de conclusie gekomen dat het vrijwel uitgesloten is 
dat de kachels op het recreatieterrein overlast kunnen veroorzaken voor het bollenbedrijf van 
dhr. Schoon. Dhr. Schoon heeft zelf ook aangegeven afgelopen zomer nagenoeg geen overlast te 
hebben ervaren. Desalniettemin zal dhr. Van Der Ploeg de kachels vervangen door betere 
kachels, met een schonere verbranding. 
 
2: Klachten van recreanten 
De heren Schoon, De Geus en Pijnacker geven aan bang te zijn dat er, nu er meer gasten zullen 
komen op het recreatieterrein, er ook meer klachten zullen komen over hun bedrijfsactiviteiten, 
zoals beregenen. 
 
Dhr. Van Der Ploeg geeft aan dat hij zelf nooit heeft geklaagd over de activiteiten van de 
naburige agrariërs, en zijn gasten ook niet. Hij zal de evaluatieformulieren van zijn gasten hier 
ook nog eens op nakijken. 
 
De gemeente geeft aan dat als er klachten zijn over agrarische activiteiten zoals beregenen, die 
eigenlijk altijd afkomstig zijn van bewoners, niet van recreanten.  
 



Afgesproken wordt dat dhr. Van Der Ploeg zijn gasten zal voorlichten over het feit dat de 
camping is gelegen in agrarisch gebied, dat de agrariërs hun werk moeten kunnen doen en dat 
dit nu eenmaal een bepaalde mate van overlast met zich mee kan brengen, waarvoor begrip 
wordt gevraagd. 
 
 
3: Verkeer en wandelaars 
De heren Schoon, Geus en Pijnacker geven aan dat er meer verkeer zal komen, maar dat de 
verwachting is dat dit voor hen niet zoveel problemen zal opleveren. De heren De Geus en 
Pijnacker zijn wel bang dat er meer mensen op hun bollenpercelen zullen gaan lopen, wat kan 
leiden tot ziektes/schade.  
 
Dhr. Van Der Ploeg betwijfelt of zijn gasten op de nabijgelegen bollenpercelen lopen. Er zijn ook 
veel recreanten van andere recreatieterreinen in de omgeving. Verder zal Natuurmonumenten 
begin volgend jaar een wandelpad aanleggen, lopende vanaf het begin van de Uitlandseweg 
door het natuurgebied ten zuiden en oosten van het recreatieterrein. De verwachting is dat de 
gasten (en andere recreanten) voortaan van dit pad gebruik zullen maken, aangezien deze route 
veel aantrekkelijker is dan die langs de Uitlandseweg. Dhr. Van Der Ploeg zal zijn gasten ook 
stimuleren deze route te gebruiken. Voorts komt er misschien in de toekomst een officieel 
wandelpad over het bollenland aan de westzijde van de Uitlandseweg. Natuurmonumenten 
heeft hier plannen voor. Dan is het waarschijnlijk helemaal afgelopen met het illegaal betreden 
van de bollenpercelen aldaar.  
 
Alle aanwezigen zijn het erover eens dat voorkomen moet worden dat recreanten over de 
bollenpercelen lopen. Afgesproken wordt dat dhr. Van Der Ploeg zijn gasten hier op zal wijzen 
en zal zorgen voor borden bij de toegang tot het bollenland waarop komt te staan dat het 
betreden van het land niet is toegestaan vanwege de schade die dat met zich mee kan brengen.  
 
 
Algehele conclusie van het gesprek is als volgt: 
- dhr. Schoon is voldoende gerust gesteld op de onderdelen ‘uitbreiding bouwvlak’ en 
‘rookoverlast’. 
- met de gemaakte afspraken wordt voldoende tegemoet gekomen aan de bezwaren van de 
agrariërs op de onderdelen ‘klachten van recreanten’ en ‘verkeer en wandelaars’.  
 
 
 
 


