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  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Paul Visser / registratienr.: 14.107907 

23 juni 2015 

C.P. Kootker 

0224 – 210 235 

Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen verandering camping Callassande 

Economisch Domein 

15.013137 

 

 

Samenvatting 

Er is op 18 juli 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het veranderen van de 

uitbreiding van Camping Callassande, gelegen aan de Voorweg 5a te Callantsoog. Het gaat om het 

verhogen van 33 chalets en het gedeeltelijk gebruiken van gronden met de bestemming ‘Groen’ en 

‘Water’ voor verblijfsrecreatie.  

 

Gelet op het plan en de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing, is voldoende aannemelijk 

gemaakt dat het gevraagde plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Op het perceel 

is reeds verblijfsrecreatie toegestaan en het voorliggende plan is een relatief kleine wijziging ten 

opzichte van hetgeen reeds mogelijk is op basis van het bestemmingsplan.  

 

Het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn 

konden zienswijzen worden ingediend. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen zijn 

samengevat en van een antwoord voorzien. Geconcludeerd kan worden dat de ingediende 

zienswijzen geen aanleiding geeft om de omgevingsvergunning aan te passen of te weigeren. 

 

Voorgesteld besluit 

Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor het realiseren 

van chalets op het Duynpark op het perceel Voorweg, naast nummer 5a, 1759 NX in Callantsoog, 

kadastraal bekend gemeente Callantsoog, sectie C, nummer 769. 

 

Financiële gevolgen 

Geen. 

  

Raadsvoorstel 
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Aanleiding 

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het veranderen van de uitbreiding van 

Camping Callassande, gelegen aan de Voorweg 5a te Callantsoog. Het gaat om het verhogen van 

33 chalets en het gedeeltelijk gebruiken van gronden met de bestemming ‘Groen’ en ‘Water’ voor 

verblijfsrecreatie. Voor de activiteiten ‘bouw (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo)’ en ‘handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo)’ waar met toepassing van artikel 2.12, 

lid 1, onder a, onder 3º Wabo een omgevingsvergunning wordt verleend is een verklaring van geen 

bedenkingen vereist. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het plan betreft een recreatieve ontwikkeling welke op onderdelen afwijkt van het recent 

vastgestelde bestemmingsplan en de daarvoor afgesloten realisatieovereenkomst. Een recreatieve 

ontwikkeling op zich is hier op basis van het bestemmingsplan mogelijk.  

 

2. Argumenten 

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan, voor wat betreft de hoogte van 33 chalets (de overige 

chalets passen binnen het bestemmingsplan en zijn vergunningsvrij te realiseren) en het gebruik van 

een deel van de gronden met een bestemming ‘Groen’ en ‘Water’ voor verblijfsrecreatie. 

 

Gelet op het plan en de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing, is voldoende aannemelijk 

gemaakt dat het gevraagde plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Op het perceel 

is reeds verblijfsrecreatie toegestaan en het voorliggende plan is een relatief kleine wijziging ten 

opzichte van hetgeen reeds mogelijk is op basis van het bestemmingsplan.  

 

Geen verklaring is vereist indien geen relevante zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning 

en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen zijn ingediend. Het ontwerp van de 

omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen hebben gedurende zes 

weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn 2 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn 

samengevat en van een antwoord voorzien. De zienswijzen geven geen aanleiding om de aanvraag 

aan te passen of te weigeren. 

 

3. Financiën 

Geen. 

 

4. Risico's 

Geen.  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

Aanvraag Omgevingsvergunning, inclusief bijlagen 



Registratienr. 15.013137  PAULJV  Raadsvoorstel en -besluit 

*15.013137*   
 

 Relatie met: 14.107907 

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 3 van 3 
 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2015, nr. ;  

 

Gelet op het bepaalde in artikel artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 

artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht; 

 

Gelet op het plan en de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing, is voldoende aannemelijk 

gemaakt dat het gevraagde plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Op het perceel 

is reeds verblijfsrecreatie toegestaan en het voorliggende plan is een relatief kleine wijziging ten 

opzichte van hetgeen reeds mogelijk is op basis van het bestemmingsplan.  

 

Geen verklaring is vereist indien geen relevante zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning 

en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen zijn ingediend. 

 

Tijdens de ontwerpfase twee zienswijzen zijn ingediend; 

 

De ingediende zienswijzen niet leiden tot aanpassing en/of weigering van de aanvraag 

omgevingsvergunning; 

 

Overwegende dat voornoemde aanvraag in overeenstemming is met een goede ruimtelijke 

ordening; 

 

 

besluit: 

Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor het realiseren 

van chalets op het Duynpark op het perceel Voorweg, naast nummer 5a, 1759 NX in Callantsoog, 

kadastraal bekend gemeente Callantsoog, sectie C, nummer 769. 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 juni 2015. 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

 

voorzitter 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

Raadsbesluit 


