
Ruimtelijke onderbouwing
Afwijkingsbesluit voor:
bouwhoogte chalet type Callantsooglodge
realisatie chalets
gebruik gronden ten behoeve van recreatie

Gemeente Schagen

projectnr. 270728
revisie 06
10 maart 2015

auteur(s)

Opdrachtgever

datum vrijgave beschrijving revisie 06 goedkeuring vrijgave

10 maart 2015 Definitief ing. R.H. van Trigt drs. E.H. Oude Weernink

ing. R.H. van Trigt
ing. P.F.G.M. Kennes

Duynpark Callantsoog B.V.
Weihoek 15
4416 PX Kruiningen



Tekstbijdragen:

Vormgeving:
Antea Group

Datum van uitgave:
16 februari 2015

Contactadres:

Copyright © 2014
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,
fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Colofon

ing. R.H. van Trigt
Ing. P.F.G.M. Kennes

Rivium Westlaan 72
2909 LD Capelle aan den IJssel
Postbus 8590
3009 AN Rotterdam



Ruimtelijke onderbouwing bouwhoogte chalet type Callantsooglodge, realisatie chalets en gebruik gronden voor
recreatie
Projectnr. 0270728
Maart 2015

blad 1 van 25

Inhoud
blz.

1 Inleiding........................................................................................................2
1.1 Aanleiding /voorgeschiedenis en kaders .............................................................................. 2

1.2 Doel en strekking ruimtelijke onderbouwing........................................................................ 4

1.3 Ligging van het gebied ......................................................................................................... 4

1.4 Leeswijzer............................................................................................................................ 5

2 Projectbeschrijving .......................................................................................6
2.1 Gewenste situatie, stedenbouwkundig plan......................................................................... 6

2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) ..... 8

2.3 Landschappelijke inpassing.................................................................................................. 9

3 Het project en de invloed op de omgeving.................................................14
3.1 Inleiding ............................................................................................................................ 14

3.2 Akoestisch onderzoek........................................................................................................ 14

3.3 Bedrijven en milieuhinder.................................................................................................. 14

3.4 Luchtkwaliteit.................................................................................................................... 15

3.5 Bodem............................................................................................................................... 15

3.6 Water................................................................................................................................ 16

3.7 Natuur............................................................................................................................... 16

3.8 Kabels en leidingen............................................................................................................ 17

3.9 Eigendom .......................................................................................................................... 17

3.10 Verkeer en parkeren ......................................................................................................... 17

3.10 Externe veiligheid .............................................................................................................. 18

3.11 Archeologie ....................................................................................................................... 18

4 Uitvoerbaarheid .........................................................................................20
4.1 Economische uitvoerbaarheid............................................................................................ 20

4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid..................................................................................... 20

Bijlage 1 – Beleidskaders............................................................................................1

Bijlage 2 – overzicht parkeerplaatsen........................................................................7



Ruimtelijke onderbouwing bouwhoogte chalet type Callantsooglodge, realisatie chalets en gebruik gronden voor
recreatie
Projectnr. 0270728
Maart 2015

blad 2 van 25

1 Inleiding

1.1 Aanleiding /voorgeschiedenis en kaders

Ten behoeve van de uitbreiding van camping Callassande heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-
Holland op 12 januari 2012 ontheffing verleend van de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie. De verordening voorzag in principe namelijk niet in deze uitbreiding. Volgens GS waren
nut en noodzaak voor deze uitbreiding aangetoond en is voldaan aan de ruimtelijke kwaliteitseisen. GS
baseert zich hierbij op een advies van het Adviescommissie voor de Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO).
Aan het ontheffingsverzoek lag een rapportage ten grondslag waarin de nut en noodzaak en
ruimtelijke inpassing uitgebreid zijn gemotiveerd. Op basis van deze ontheffing heeft de
gemeenteraad het bestemmingsplan “Uitbreiding camping Callassande te Groote Keeten” op
27 november 2012 vastgesteld.

In voornoemd bestemmingsplan zijn de gronden voor het kampeerterrein bestemd als ‘Recreatie-
Verblijfsrecreatie’. Binnen dit gebied mogen in totaal maximaal 96 stacaravans en chalets worden
geplaatst met in achtneming van de in het bestemmingsplan opgenomen bouwregels.

De gronden in de randzone c.q. overgangszone zijn in dit bestemmingsplan bestemd voor ‘Groen’ en
‘Water’. In de bestemming ‘Groen’ is in het bestemmingsplan een zogenaamde voorwaardelijke
gebruiksbepaling opgenomen. Deze komt er op neer dat “het gebruiken of laten gebruiken van
gronden en bouwwerken zonder dat op de gronden het inrichtingsplan als opgenomen in bijlage 1 bij
de regels is gerealiseerd. De voorwaardelijke verplichting is niet van toepassing op bestaand legaal
gebruik”.

Als bijlage 1 van het bestemmingsplan is het rapport “Uitbreiding camping Callassande invloed op het
landschappelijke beeld”(11 november 2011) opgenomen. In dit rapport wordt ingegaan op de
inrichting van deze randzone en de overgang naar het aangrenzende landelijk gebied alsmede op de
inrichtingsvoorstellen en eisen van het uitbreidingsgebied. Op basis van dit inrichtingsvoorstel is het
aantal te plaatsen stacaravans en chalets gemaximaliseerd op 96, teneinde de kwaliteit van de
inrichting te kunnen garanderen. Voor de bestemming ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie’ zijn geen
voorwaardelijke bepalingen opgenomen.

Figuur 1.1: Voorkeursmodel zoals opgenomen in rapport “uitbreiding camping callassande invloed op het landschappelijke
beeld”.
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Figuur 1.2: Verbeelding bestemmingsplan: bestemming Groen

Bestemming Bouwmogelijkheden voor chalets/ stacaravans

Bestemmingsplan Uitbreiding camping Callassande te Groote Keeten

Groen Op grond van de bouwregels (artikel 3.2) mogen alleen bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, worden opgericht met een bouwhoogte van 3,5 meter.
Artikel 3.4 onder a verbiedt het gebruiken of laten gebruiken van de
gronden voor het plaatsen van kampeermiddelen.
Het gebruik van deze gronden voor Recreatie en het realiseren van chalets/
stacaravans is niet toegestaan op deze gronden.

Recreatie - Verblijfsrecreatie Op grond van de bouwregels (artikel 4.2) mogen op de gronden worden
gerealiseerd:
1) stacaravans; oppervlakte van maximaal 35 m2, bouwhoogte van maximaal
3,5 meter en breedte van maximaal 4,0 meter. Onderlinge afstand minimaal
5,0 meter.
2) chalets; oppervlakte van maximaal 55 m2, bouwhoogte van maximaal
3,5 meter en breedte van maximaal 5,0 meter. Onderlinge afstand minimaal
5 ,0meter.
Per stacaravan of chalet mag één bijgebouw met een oppervlak van 7 m2 en
bouwhoogte van 3,0 meter worden gerealiseerd.
Het totaal aantal stacaravans en chalets bedraagt niet meer dan 96.
Het realiseren van chalets/ stacaravans is toegestaan op deze gronden met
een maximale bouwhoogte van 3,5 meter.

Water Deze gronden zijn bestemd voor waterberging, waterhuishouding,
waterlopen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder dammen,
duikers, bruggen en steigers.
Op grond van de bouwregels (artikel 5.2) mogen alleen bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, worden opgericht die betrekking hebben op
oeververbindingen (niet hoger dan 3,0 meter boven peil van de direct
aansluitende oever) en overige bouwwerken niet hoger dan 1,5 meter
boven peil van de direct aansluitende oever.
Het realiseren van chalets/ stacaravans is niet toegestaan op deze gronden.

Tabel 1.1 Bestemmingen en bijbehorende mogelijkheden voor de realisatie van de chalets/ stacaravans.
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1.2 Doel en strekking ruimtelijke onderbouwing

Op grond van voortschrijdend inzicht en het nog beter kunnen inspelen op de wensen van de
recreant/consument is de opzet c.q. inrichting van het kampeerterrein alsmede het te plaatsen type
chalet verder uitgewerkt. Hieruit komt naar voren dat een deel van de chalets (33 stuks) niet voldoet
aan de maximaal toegestane bouwhoogte van 3,5 meter. De betreffende chalets hebben namelijk een
bouwhoogte van maximaal 5,5 meter.

Daarnaast maakt als gevolg van de gewijzigde opzet/invulling van het terrein een klein deel van de
randzone met de bestemming ‘Groen’ en ‘Water’ deel uit van de percelen (buitenruimte) van de
chalets. Het gebruik van deze gronden wijzigt dus. De chalets zelf worden niet in deze zone geplaatst.

Voor deze onderdelen wijkt de nadere c.q. gewijzigde uitwerking voor de invulling van het terrein af
van de bepalingen in het bestemmingsplan en zijn dus strijdig met het bestemmingsplan. De
uitgangspunten ten aanzien van de landschappelijke inpassing zijn hiermee niet in het geding.
De gemeente is voornemens om met een afwijkingsbesluit (buitenplans) de strijdigheid met het
bestemmingsplan op te heffen. De grondslag voor deze afwijking is de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), artikel 2.12. lid 1 sub a. 1 en 3).

In deze ruimtelijke onderbouwing wordt deze afwijking nader gemotiveerd. Doordat de uitbreiding
van de camping op zichzelf reeds planologisch is vastgelegd, wordt in deze ruimtelijke onderbouwing
enkel ingegaan op de ruimtelijke effecten van de af te wijken onderdelen, waarbij het aspect van
landschappelijke inpassing nadrukkelijk aandacht krijgt. Volledigheidshalve is de beleidsmatige
verantwoording als bijlage van deze ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

1.3 Ligging van het gebied

Het plangebied is weergegeven in Figuur 1.3. Het plangebied grenst aan de bestaande camping
Callassande, de Voorweg, de natuurlijke begrenzing (zuidwestzijde) en de Rietweg.
Opgemerkt wordt dat de vereiste landschappelijke inpassing (zie het vastgestelde bestemmingsplan
van 27 november 2012 inclusief bijlagen) voor een deel al is uitgevoerd.

Figuur 1.3 Globale ligging van het plangebied (grijs gemarkeerd)
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1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt de toekomstige situatie van het
projectgebied beschreven. Daarbij wordt getoetst of het plan stedenbouwkundig past in haar
omgeving. Hoofdstuk 3 gaat in op de toetsing van het project aan de relevante milieuaspecten. In
hoofdstuk 4 wordt ten slotte de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project
behandeld.
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2 Projectbeschrijving
In onderstaand hoofdstuk is de beschrijving van de gewenste situatie opgenomen en zijn de
afwijkingen ten opzichte van het geldende bestemmingsplan in beeld gebracht. Verder wordt een
verantwoording/onderbouwing gegeven van de landschappelijke inpassing in relatie tot de
oorspronkelijke inpassing van de uitbreiding.

2.1 Gewenste situatie, stedenbouwkundig plan

Voor de uitbreiding van camping Callassande is een stedenbouwkundig plan opgesteld (zie figuur 2.1).
In dit plan worden chalets gerealiseerd conform de bepalingen en regels uit het vastgestelde
bestemmingsplan “Uitbreiding camping Callassande te Groote Keeten”.

Conform de bestemmingsplanregels voorziet het plan in de realisatie van 63 chalets met een
oppervlakte van maximaal 55 m2, een bijgebouw van 7,0 m2 en een bouwhoogte van maximaal
3,5 meter. Ook de onderlinge afstand tussen de chalets bedraagt, conform de planregels, minimaal
5,0 meter. De overige 33 chalets wijken alleen qua hoogte af van deze bepalingen. Zoals eerder
gesteld bedraagt de bouwhoogte van deze chalets namelijk maximaal 5,5 meter.

Figuur 2.1 Stedenbouwkundig plan uitbreiding camping Callassande (bron: initiatiefnemer)

Bovenstaand stedenbouwkundig plan is een uitwerking, c.q. verdiepingsslag van het inrichtingsplan uit
2011 (zie hoofdstuk 1). Dit inrichtingsplan gaat uit van het slagenlandschap en een groene
landschappelijke zone die de overgang vormt tussen de camping en het omliggende landschap. De
richting en de structuur van het slagenlandschap is gehandhaafd in de stedenbouwkundige uitwerking
van 2014.
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Omwille van de oriëntatie van de straatjes is er één structurerend element toegevoegd in de vorm van
een ovaal. Op deze manier is een betere oriëntatie mogelijk in het ‘campingbuurtje’. De randen van
het plan zijn tevens in deze uitwerking gehandhaafd. Een duidelijke dichte groene begrenzing aan de
Voorweg en de landschappelijke zone aan de zuidwestzijde. Tenslotte is het principe van de “insteken”
van de randzone in het plangebied/camping eveneens gehandhaafd.

Er is bewust gekozen voor één watergang in plaats van twee (smallere) aan de rand van het
plangebied. Bij twee watergangen dient altijd een hiërarchische afweging gemaakt te worden in het
afwerkingsniveau omdat de strook vrij smal is. Om de kwaliteit te vergroten is er in de
stedenbouwkundige uitwerking van 2014 daarom bewust gekozen om één volwaardige watergang te
creëren en de andere achterwege te laten. Zo ontstaat er een watergang van meer maat en een rijkere
landschappelijke waterkant. Hierdoor wordt het echt mogelijk om een meanderende waterkant te
creëren met hier en daar af en toe een eilandje.

Bij maximaal 33 chalets van het type 'Callantsooglodge' (de blauw gearceerde chalets in figuur 2.1) is
een deel van de chalet (minder dan 50%) hoger dan de toegestane hoogte van 3,5 meter. Deze
verhoging (opbouw) was ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan nog niet voorzien en is
derhalve in de regels van het bestemmingsplan ook niet mogelijk gemaakt. Door de gewenste
uitbreiding van dit type lodge ontstaat er meer leefruimte op de begane grond omdat er een
slaapgedeelte op een verdieping wordt gerealiseerd. Hierdoor ontstaat meer leefruimte en kwaliteit
op de begane grond waardoor er voor de recreant een langer seizoen ontstaat. Het wordt namelijk
zowel aangenaam om buiten te zitten als binnen te verblijven door meer leefruimte.

Figuur 2.2 Impressie van het chalet type Callantsooglodge

Figuur 2.3 Zicht op plangebied vanaf de Voorweg ter hoogte van de grens tussen recreatiegebied (rechts) en de landschappelijke inpassing
(links) na de natuurcompensatie (bron: CycloMedia)
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Figuur 2.4 Zicht op plangebied vanaf de Rietweg ter hoogte van de grens tussen bestaande recreatiegebied (links), de gewenste uitbreiding
(midden) en de zone met de landschappelijke inpassing (rechts) voor de natuurcompensatie (bron: CycloMedia)

2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht
(Bor)

De beoogde afwijking van de maximale bouwhoogte van de chalets is getoetst aan de mogelijkheden
voor het omgevingsvergunningvrij bouwen die in de Wabo en het Bor zijn opgenomen. In Bijlage II,
Hoofdstuk III (Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning is
vereist) is het onderstaande opgenomen.

Toelichting
De bouwwerken die voldoen aan artikel 3 van bijlage II Bor zijn alleen vrijgesteld voor het bouwen,
maar niet voor het afwijken van het bestemmingsplan. Voor -die- bouwwerken is en blijft een
bebouwingsregeling (of anderszins) uit het bestemmingsplan onverkort gelden.

Conclusie
Voor de recreatieobjecten binnen de bestemming 'Recreatie-Verblijfsrecreatie' verbindt het
bestemmingsplan “Uitbreiding camping Callassande te Groote Keeten” een aantal planologische
randvoorwaarden waaronder de bouwhoogte (maximaal 3,5 meter), oppervlak (maximaal 55 m2) e.a.

Voor de recreatieve objecten die voldoen aan het bestemmingsplan en aan artikel 3 van bijlage II Bor
is geen omgevingsvergunning noodzakelijk. Deze recreatie-objecten kunnen zonder vergunning
worden gebouwd.

Een aantal chalets voldoet niet aan de gestelde hoogtematen uit artikel 3 van bijlage II Bor en aan de
bepalingen van het geldende bestemmingsplan. Voor deze objecten is het doorlopen van een
uitgebreide Wabo-procedure noodzakelijk. Hiervoor is voorliggende onderbouwing opgesteld.

In artikel 3.3. en artikel 3.4 van de regels van het bestemmingsplan is opgenomen dat de gronden
moeten worden uitgevoerd conform het inrichtingsplan van studio Groenburg. Er is voor de nadere
uitwerking van het inrichtingsplan een afwijkingsbesluit noodzakelijk.

Artikel 3
Een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wet is niet vereist, indien
deze activiteit betrekking heeft op:

2. een op de grond staand bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
a. niet hoger dan 5 m, en
b. de oppervlakte niet meer dan 70 m2;
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2.3 Landschappelijke inpassing

Bij het vastgestelde bestemmingsplan “Uitbreiding camping Callassande te Groote Keeten” is door
studio Groenburg een studie gemaakt van de uitbreiding van de camping en de invloed van deze
uitbreiding op het landschappelijke beeld. Uitgangspunt van de studie is de inrichting met 96 plaatsen
en een bouwhoogte van 3,5 meter. Zoals blijkt uit de diverse foto's uit deze onderbouwing is deze
natuurzone gedeeltelijk aangelegd.

Door de verruiming van de bouwhoogte van het chalet type Callantsoog-lodge wijzigt het beeld langs
de rand van de camping niet of nauwelijks. Van de 27 chalets die de nieuwe rand van de camping
vormen worden er 12 voorzien van een gedeeltelijke opbouw. Deze chalets staan overwegend haaks
op de reeds aangelegde natuurzone waardoor het beeld beperkt blijft tot een opbouw van 4,6 meter
breed en maximaal 5,5 meter hoog vanaf maaiveld.

De paden richting de bruggetjes naar de landschappelijke zone worden begeleid met bomenrijen. Op
deze manier ontstaan er een soort coulissen die het zicht op de lodges vanaf de Voorweg 3 en 4
wegnemen.

Figuur 2.5 Begeleiden van doorsteken richting de landschapszone met bomen versterken coulissenwerking vanaf Voorweg 3 en 4

Figuur 2.6 De combinatie van coulissen en rooilijnen onttrekken de dakopbouwen aan het zicht vanaf de Voorweg
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Figuur 2.7 Coulissen van bomen onttrekken de lodges uit het zicht vanaf de Voorweg

Figuur 2.8 Coulissen van bomen onttrekken de lodges uit het zicht vanaf de Voorweg

Bovenstaande figuur laat zien dat de dakopbouwen van de chalets geen invloed hebben op het beeld
van de camping. Dit wordt tevens onderstaand toegelicht vanaf de omliggende wegen.

Zicht vanaf Mineweg
Vanaf de Mineweg gezien verandert er weinig aan het beeld naar de camping toe. In de huidige
situatie vormt de grens van de camping een groene rand, waar enkele daken van caravans doorheen
te zien zijn. Verder valt het witte dak van het zwembadgebouw op en in mindere mate het rode dak
van het sanitair gebouw.
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Door de uitbreiding van de camping verplaatst de rand zich wat meer richting de Mineweg, deze
diepte is echter vanaf deze weg nauwelijks waarneembaar. De invloed op het open landschap is vanuit
dit perspectief verwaarloosbaar. De nieuwe beplanting langs de randen zal (zeker in de eerste jaren)
laag blijven en niet helemaal dicht groeien, waardoor de nieuwe chalets op sommige punten door de
natuurzone heen zullen schemeren. Enkele chalets zullen zichtbaar zijn, zoals in de huidige situatie
met name aan de westzijde ook het geval is.

Figuur 2.9 Impressie uitbreiding gezien vanaf de Mineweg

Zicht vanaf Duinweg
De Duinweg is de enige weg rondom de camping, waar doorgaand verkeer is, met zicht op de camping.
De andere wegen rondom fungeren niet als doorgaande wegen, en zijn daardoor feitelijk minder de
zichtkant. Vanaf de Duinweg gezien (op 350 meter afstand van de dichtstbijzijnde hoek van de
camping) verandert het beeld nauwelijks. Doordat de bestaande rand vanaf de Mineweg wordt
doorgetrokken richting de Voorweg, wordt de L-vorm rechtgetrokken. Vanaf de Duinweg is de ingreep
vrijwel niet zichtbaar.

De boerderij aan de Voorweg zal meer verscholen komen te liggen, en het kleine doorzicht tussen de
boerderij naar het achterliggende landschap verdwijnt. De naastgelegen woning zal grotendeels
zichtbaar blijven, door de lage beplanting op de nollen. Ook vanuit dit perspectief is de invloed op het
open landschap verwaarloosbaar.

Figuur 2.10 Impressie uitbreiding gezien vanaf de Duinweg
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Zicht vanaf de Voorweg
Vanaf de Voorweg, ter hoogte van de knik in de weg, komt in het landschappelijke beeld de rand van
de camping naar voren. De natuurzone vormt een buffer tussen het bollenland en de camping,
waardoor de kampeermiddelen op ruime afstand van het bollenland komen te liggen. De nollenzone
vormt een zachte overgang naar de camping.

De chalets zijn maximaal 5,5 meter hoog en vanaf de Voorweg nauwelijks zichtbaar door de ruime
afstand tot het polderlandschap en door opgaande beplanting tussen de kampeermiddelen, haaks op
de watergang.

Figuur 2.11 Impressie uitbreiding gezien vanaf de Voorweg

Figuur 2.11 Impressie natuurzone als rand van de uitbreiding van de camping

Zicht vanaf de Rietweg
Vanaf de Rietweg komt in het landschappelijke beeld de rand van de camping iets naar voren. De
natuurzone vormt een buffer tussen het bollenland en de camping, waardoor de kampeermiddelen op
ruime afstand van het bollenland komen te liggen. De nollenzone vormt een zachte overgang naar de
camping. De nollenzone is een extra landschappelijke verbinding tussen de Voorweg en de Rietweg
naast de afschermende functie van de camping.

De breedte van de nollenzone is op deze plaats het smalst maar heeft nog steeds voldoende breedte
om kwaliteit te leveren voor de landschappelijke inpassing. De chalets zijn maximaal 5,5 meter hoog
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en vanaf de Rietweg nauwelijks zichtbaar door de ruime afstand tot het polderlandschap en door
opgaande beplanting.

Figuur 2.12 Impressie uitbreiding gezien vanaf de Rietweg

Conclusie
De gedeeltelijke verhoging van de bouwhoogte van chalets bij de uitbreiding van camping Callassande
heeft geen wezenlijke verandering van het zicht op de camping tot gevolg vanaf de omliggende wegen.
De grote afstand vanaf de wegen tot aan de camping en de aangelegde natuurzone als onderdeel van
de landschappelijke inpassing van de uitbreiding van de camping zorgen ervoor dat de bebouwing
grotendeels uit het zicht blijft.
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3 Het project en de invloed op de omgeving

3.1 Inleiding

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dienen ruimtelijke ontwikkelingen te worden getoetst
aan de vigerende (milieu)regelgeving. Voor de onderbouwing van de uitbreiding van de camping
Callassande zijn in het vastgestelde bestemmingsplan (27 november 2012) diverse onderzoeken
verricht en samengevat in de toelichting van dit bestemmingsplan.

Voor onderhavig project beperkt de impact zich op een gedeeltelijke hogere bouwhoogte (maximaal
33 van de 96 chalets). Daarnaast worden een aantal chalets in de noordwest hoek van het terrein
gerealiseerd op de bestemming 'Groen' en 'Water'. De afwijking is ten opzichte van de totale realisatie
van de uitbreiding van de camping beperkt van aard. Dit betekent ook dat de verrichte onderzoeken
zoals die onderdeel uitmaken van het vastgestelde bestemmingsplan “Uitbreiding camping
Callassande te Groote Keeten” voldoen.

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten beknopt samengevat en waar nodig voorzien van
een aanvullende motivatie voor voorliggende afwijking.

3.2 Akoestisch onderzoek

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) bescherming
tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en industrielawaai door middel van
zonering. In het geval van de realisatie van de uitbreiding van de camping is relevant om te beoordelen
of als gevolg van aanleg te verwachten is dat grenswaarden voor geluid bij geluidgevoelige
bestemmingen worden overschreven.

Een camping is geen geluidgevoelig object als bedoeld in de Wet geluidhinder. De camping is niet
bedoeld voor permanente bewoning. Deze vorm van bewoning is op grond van het vastgestelde
bestemmingsplan (27 november 2012) uitgesloten. Nader onderzoek op grond van het
wegverkeerslawaai is dan ook niet nodig.

Conclusie
Vanuit het aspect geluid bestaat er geen bezwaar voor de realisatie van de uitbreiding van de camping.

3.3 Bedrijven en milieuhinder

Voor campings geldt op grond van de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” een richtafstand
ten opzichte van gevoelige bestemmingen, zoals burgerwoningen, van 50 meter in verband met
geluid. Aan de Voorweg 3 is een burgerwoning gesitueerd. De richtafstand ten opzichte van deze
woning wordt gerespecteerd, mede door de te realiseren groene buffer tussen de woningen en de
kampeermiddelen. Aan de Voorweg 4 is een bedrijfswoning gesitueerd. Ondanks dat de richtafstand
beperkt van toepassing is, wordt ook hier de afstand van ongeveer 50 meter (47 m) in acht genomen.

Conclusie
Er is geen sprake van milieubelastende activiteiten danwel een milieuzonering. Noch zijn in de
omgeving milieubelastende bedrijven gelegen die de uitbreiding kunnen belemmeren. Op de huidige
camping wordt al jaren lang een milieuvriendelijk beleid gevoerd. Zo zijn investeringen gedaan in
gescheiden afvalverwerking, het gebruik van zonne-energie en grijswatersysteem voor toiletten. Dit
draagt bij aan de duurzame milieudoelstellingen. De richtafstanden uit de VNG-brochure “Bedrijven en
milieuzonering” zijn in acht genomen.

Er is geen sprake van milieubelastende activiteiten danwel een milieuzonering. Noch zijn in de
omgeving milieubelastende bedrijven gelegen die de gevraagde afwijking van de bouwhoogte
belemmeren.
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3.4 Luchtkwaliteit

Gemeentelijk beleid
In het kader van de Wet Luchtkwaliteit heeft de voormalige gemeente Zijpe in december 2008 door de
milieudienst Kop van Noord-Holland een rapportage luchtkwaliteit voor de gemeente Zijpe laten
opstellen. Doel van het onderzoek was inventarisatie en rapportage van de huidige en toekomstige
situatie van de luchtkwaliteit veroorzaakt door het wegverkeer in de gemeente Zijpe.

In het onderzoek zijn alleen de wegen betrokken die een verkeersintensiteit hebben van meer dan 750
motorvoertuigen per etmaal. Uit de uitgevoerde berekeningen is namelijk gebleken dat op wegen met
een lagere intensiteit de concentraties stikstofdioxide en fijn stof ver onder de norm bleven.
Uit de rapportage wordt de conclusie getrokken dat uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat er
binnen de gemeentegrenzen van de voormalige gemeente Zijpe, zowel voor de huidige situatie als
voor in de toekomst, er geen knelpunten met betrekking tot de luchtkwaliteit zijn.

NIBM-Tool
Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft het
toenmalige Ministerie van VROM in samenwerking met InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld.
Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een plan niet in betekenende
mate bijdraagt (NIBM) aan de concentratie van een stof in de buitenlucht.

Uitgaande van 96 chalets en gemiddeld vier voertuigbewegingen per chalet op een gemiddelde

weekdag is een berekening uitgevoerd met de NIBM-tool. De resultaten zijn onderstaand

weergegeven.

Figuur 3.1 Resultaten berekening NIBM-tool

De maximale bijdrage van het verkeer van de uitbreiding van de camping Callassande aan de
luchtkwaliteit is 0,35 µg/m³ aan NO2 en 0,11 µg/m³ aan PM10. Deze waarden blijven onder de
1,2 µg/m³ die voor beide stoffen geldt als grens voor Niet in Betekende Mate bijdragen. Er is geen
nader onderzoek noodzakelijk. De kritische waarde wordt pas bij een extra voertuigbeweging van
1.325 voertuigen per weekdag gehaald.

Conclusie
Vanuit het aspect luchtkwaliteit bestaat er geen bezwaar voor de realisatie van de uitbreiding van de
camping. De uitbreiding voorziet niet in een bijdrage in betekende mate op grond van de Wet
Luchtkwaliteit. De grenswaarden worden tevens niet overschreven.

3.5 Bodem

De provincie Noord-Holland wil met de grondwaterbeschermingsgebieden de drinkwatervoorraad
voor de provincie veiligstellen. Het is daarom van belang dat vroegtijdig wordt bekeken of een
ruimtelijke ontwikkeling in een grondwaterbeschermingsgebied valt en zo ja om na te gaan welke
eventuele beperkingen op het gebied of de desbetreffende ontwikkeling van toepassing zijn. Het
plangebied ligt niet in een gebied dat is aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied.
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Conclusie
De uitbreiding is voorzien op voormalig agrarische gronden. Uit het beleid blijkt dat de gronden niet
zijn gelegen in een bodembeschermingsgebied en is derhalve niet gekwalificeerd als bijzondere grond.
Bovendien zijn de agrarische gronden ontstaan door omploegen hierdoor kan er geen bodemvorming
plaatsvinden.

Overigens is in het kader van de omgevingsvergunning een bodemonderzoek uitgevoerd. In het
bodemonderzoek wordt geconcludeerd dat de gronden geschikt zijn voor de beoogde functie. Dit
bodemonderzoek is overlegd in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen.

3.6 Water

Sinds 1 november 2003 is er een wettelijke verplichting om een watertoets uit te voeren bij ruimtelijke
plannen als het onderhavige. Bij het opstellen van deze plannen moet inzichtelijk worden gemaakt wat
de gevolgen zijn van een ruimtelijke ontwikkeling voor het waterbeheerssysteem en op welke wijze de
ruimtelijke ontwikkeling en het waterbeheer op elkaar worden afgestemd. Ten behoeve van de
uitbreiding van de camping is een watertoetsprocedure doorlopen.

Op 3 december 2010 is door het HHNK een Watervergunning verleend voor het perceel aan de
Voorweg 5a te Groote Keeten. Aan de Watervergunning zijn voorwaarden gekoppeld, waarop door het
HHNK zal worden gehandhaafd. De verleende Watervergunning is op 27 mei 2011 gewijzigd en
verleend aan de initiatiefnemer van het plan.

Voor de uitbreiding van de camping Callassande is een watervergunning verleend. Alle chalets en de
werkzaamheden in het plangebied zijn vergund voor wat betreft het aspect water. Verwezen kan
worden naar het uitgevoerde onderzoek voor de uitbreiding van de camping. Door de realisatie van de
chalets wijzigt het verhard oppervlak. Om de effecten van de verhardingstoename te compenseren zal
het wateroppervlak in het plangebied moeten worden uitgebreid met 6% van de toename van het
verhard oppervlak (bron: bestemmingsplan uitbreiding camping Callassande). In het plan is voorzien in
een landschappelijke strook met groen en water. Het wateroppervlak in deze zone voorziet
ruimschoots in de benodigde m2 oppervlaktewater.

Conclusie
Voor de uitbreiding van de camping Callassande is een watervergunning verleend. Alle chalets en de
werkzaamheden in het plangebied zijn vergund voor wat betreft het aspect water. Onderhavige
afwijking wijzigt niets aan de verleende vergunning voor wat betreft de toename aan verhard
oppervlak nu het aantal chalets niet wijzigt en er sprake is van een opbouw op de bestaande
geprojecteerde chalets.

3.7 Natuur

Natuurbeschermingswet 1998
Het Noordzeegebied, de duinen tussen Den Helder-Callantsoog en het Zwanenwater zijn aangewezen
als Natura 2000-gebied. De duinen ter hoogte van Groote Keeten zijn daarbij aangewezen als
Habitatrichtlijngebied en Beschermd Natuurmonument. Een gedeelte van Abbestede valt ook onder
dit Natura 2000-gebied en is aangewezen als Habitatrichtlijngebied.

Om te toetsen of de uitbreiding van de camping effecten heeft voor de instandhouding van
nabijgelegen natuurgebieden die onder de Natuurbeschermingswet vallen, heeft een zogenoemde
voortoets plaatsgevonden.

Conclusie
Gezien de ligging van het plangebied, de afstand tot het Natura 2000 gebied, de afstand tot het
leefgebied van de Tapuit en de aard van de geplande ontwikkelingen, zijn er in de aanleg- en
gebruiksfase van het bestemmingsplan geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden.
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Het deels plaatsen van hogere chalets in het plangebied leidt niet tot een andere conclusie aangezien
de relevante toetsingsaspecten in de voortoets optische verstoring (door extra recreatiedruk), geluid
en licht zijn. Geen van deze aspecten is gerelateerd aan de bouwhoogte van een chalet.

Flora- en faunawet
Ten aanzien van de Flora- en faunawet is op 19 augustus 2009 een veldonderzoek gedaan in het
plangebied. Tijdens dit onderzoek zijn enerzijds de aanwezige en aangrenzende biotopen beschreven
en anderzijds zijn eventuele waarnemingen gedaan van beschermde flora en fauna. Op basis van de
aangetroffen biotopen is per soortgroep een inschatting gemaakt van het mogelijk voorkomen van in
ieder geval die beschermde soorten waarvoor, indien aanwezig, ontheffing van het Ministerie van
Economische Zaken moet worden aangevraagd bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke
inrichting en ontwikkeling.

Conclusie
Vanuit de Flora- en faunawet zijn er geen belemmeringen voor de gewenste uitbreiding van camping
Callassande. Er hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Met de uitbreiding wordt rekening
gehouden met de zorgplicht die voortvloeit uit de Flora- en faunawet. Werkzaamheden waarbij
vogelnesten verstoord of vernietigd kunnen worden dienen buiten het broedseizoen plaats te vinden.
Aanwezige vegetatie of bodemmateriaal wordt zo veel als mogelijk is gefaseerd verwijderd. Dit geeft
bodembewonende dieren de kans om in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te benutten.

Het deels plaatsen van hogere chalets in het plangebied leidt niet tot andere conclusies. Hierbij wordt
opgemerkt dat het gehele projectgebied reeds wordt ingericht als recreatieterrein.

3.8 Kabels en leidingen

Voor de voorliggende afwijking zijn er geen belemmeringen met betrekking tot de ligging van kabels
en leidingen.

3.9 Eigendom

De uitbreiding zal blijkens het inrichtingsplan toegevoegd worden aan de reeds bestaande
campingexploitatie. Het terrein van de uitbreiding is in eigendom van de initiatiefnemer.

3.10 Verkeer en parkeren

De hoofdroute naar het dorp Groote Keeten ligt aan de westzijde, vanaf de N9 via de Schinkeldijk. De
doorgaande route door het dorp is de Helmweg.

In het bestemmingsplan 'Uitbreiding camping Callassande te Groote Keeten' is de studie naar verkeer
en parkeren opgenomen. In deze onderbouwing wordt volstaan met de conclusies van de
beschouwing.

Als het complete effect zoals berekend voor de Helmweg (plan Boskerpark) wordt doorberekend aan
de Voorweg dan zou dat ter plaatse leiden tot een maximale extra druk van gemiddeld 1.367
voertuigbewegingen (pae/etmaal) (bij volledige realisering van het Boskerpark).

Samen met de eerder aangehaalde berekening als gevolg van de uitbreiding van Callassande zou dit
aantal nog steeds binnen de marges van ‘erftoegangswegen’ opgevangen kunnen worden. Oftewel het
is niet aannemelijk dat de intensiteit boven de voorkeurswaarde van 3.000 (pae/etmaal) komt te
liggen.

Door de afwijking van de bouwhoogte treden er geen effecten op voor verkeer en parkeren. Verwezen
kan worden naar het uitgevoerde onderzoek voor de uitbreiding van de camping.

Als uitgangspunt voor het parkeren geldt dat dit op het terrein zal plaatsvinden en daarmee
voorkomen wordt dat aan Voorweg en Rietdijk wordt geparkeerd. De exploitant zal toezicht houden
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en handhavend optreden, dan wel het bevoegd gezag verzoeken om handhaving, ingeval toch buiten
het terrein wordt geparkeerd. Per chalet is ruimte voor parkeren gereserveerd (zie bijlage 2 –
overzicht parkeerplaatsen) waarbij deels per chalet één formele parkeerplaats (35) is aangewezen op
eigen terrein en deels 2 parkeerplaatsen (61). De overige parkeerplaatsen zijn voorzien op de centrale
parkeervoorziening, welke voldoende capaciteit heeft (44 parkeerplaatsen).Hiermee wordt ook
voorzien in een verbetering van de parkeersituatie op het huidige recreatieterrein. Ook kan er
informeel worden geparkeerd in het plangebied. In onderstaand overzicht is een parkeerbalans
opgenomen. Geconcludeerd wordt dat voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op het
terrein. Mocht het noodzakelijk zijn dan zullen door de exploitant aanvullende parkeerplaatsen
worden aangelegd.

Aantal
parkeerplaatsen per
kavel

Aantal kavels Subtotaal Totaal

Eis bestemmingsplan 2 96 192

Parking op kavel 1 35 35

Parking op kavel 2 61 122
Extra parkeerplaatsen
op centrale
parkeervoorziening

44

Totaal 201

3.10 Externe veiligheid

Beleidsvisie
In de Beleidsvisie externe veiligheid, Gemeente Anna Paulowna, Schagen en Zijpe (2008-2011) is een
inventarisatie opgenomen van de Bevi-inrichtingen. Uit deze beleidsnotitie blijkt dat de camping niet
binnen de invloedsfeer van een Bevi-inrichting is gelegen. Ook ligt het buiten de invloedsfeer van een
provinciale weg.

Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets mis
mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. Volgens de
risicokaart van provincie Noord-Holland (http://nederland.risicokaart.nl) ligt het projectgebied nabij
de inrichting van camping Callassande waar een propaantank aanwezig is met een inhoud van 4,2 m3.
Deze bovengrondse tank bevindt zich ter hoogte van een parkeerterrein op circa 44 meter afstand van
het plangebied.

Op grond van de risicokaart bedraagt de PR 10-6 contour 20 meter en deze contour en raakt het
plangebied niet. Het plan voor uitbreiding van de camping zal onderdeel gaan uitmaken van dezelfde
inrichting. Daarnaast zal door de grote afstand van de uitbreiding ten opzichte van de propaantank de
personendichtheid in de omgeving van de tank niet toenemen.

Aangezien de uitbreiding van de camping niet binnen de 10-6/ jaar PR-contour is gelegen van de
propaantank is een verdere verantwoording van het aspect externe veiligheid niet noodzakelijk.

Conclusie
Het aspect externe veiligheid levert geen belemmering op voor de uitbreiding van de camping.

3.11 Archeologie

Wettelijk kader
De gemeenteraad van de voormalige gemeente Zijpe heeft in 2007 de Beleidsnota Archeologie en de
bijbehorende archeologische waarden- en verwachtingenkaart vastgesteld.
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De Beleidsnota Archeologie zet uiteen op welke wijze de gemeente Zijpe, naar aanleiding van de
herziening van de Monumentenwet 1988, verantwoordelijkheid neemt voor het eigen archeologisch
erfgoed. Met de wetsherziening wordt het de gemeenten verplicht bij bodemingrepen van enige
omvang het behoud van archeologische waarden af te wegen tegen andere belangen. In deze nota
worden beleidsregels geformuleerd om bij ruimtelijke ontwikkelingen archeologisch waardevolle
terreinen waar mogelijk te ontzien.

Toets
In het vastgestelde bestemmingsplan 'Uitbreiding camping Callassande te Groote Keeten' is gelet op
de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie geen dubbelbestemming Waarde - Archeologie
opgenomen. Er geldt derhalve geen plicht tot het uitvoeren van een onderzoek danwel een
omgevingsvergunningplicht voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden.

Daarnaast is het de verwachting dat gelet op de uitbreiding van de camping er ook geen
werkzaamheden plaats zullen gaan vinden die dieper reiken dan 50 cm. Bovendien bedraagt het
grondoppervlak van een chalet maximaal 55 m2 en vindt de ontwikkeling plaats op gronden die
voorheen voor een agrarische functie in gebruik waren inclusief de bijbehorende landbewerking.

Conclusie
Naar aanleiding van bovenstaande toets aan het gemeentelijke beleid en het vastgestelde
bestemmingsplan is er geen noodzaak om een archeologisch onderzoek uit te voeren.

Voor toevalsvondsten bestaat een meldingsplicht (Monumentenwet 1988 art. 53): “Degene die anders
dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet
vermoeden dat het een monument is, meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister.” Het doel
van de meldingsplicht is onder andere om de informatie over het bodemarchief in het landelijke
Archeologische InformatieSysteem2 (Archis2) up-to-date te houden. Daarvoor dient de toevalsvondst
aangemeld te worden bij de provincie of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die daarvoor een
digitaal formulier heeft ontwikkeld: het E-formulier Vondstmelding.
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4 Uitvoerbaarheid

4.1 Economische uitvoerbaarheid

In de Wro (artikel 6.12) staat dat de gemeente verplicht is om een exploitatieplan vast te stellen, voor
de gronden waar een aangewezen bouwplan is voorgenomen. In het Bro staat wat wordt verstaan
onder een aangewezen bouwplan. Het gaat daarbij om: de bouw van een of meer woningen, een of
meer hoofdgebouwen, uitbreiding van het hoofdgebouw met ten minste 1.500 m2, functieverandering
naar woningen voor ten minste 10 woningen, of functieverandering naar horeca of kantoor voor ten
minste 1.500 m2. Daarbij geldt een verhaalbare kostendrempel van € 10.000,00 waarbij bij de
verhaalbare kosten geen fysieke werken als kostenpost mogen worden opgevoerd.

In het vastgestelde bestemmingsplan 'Uitbreiding camping Callassande te Groote Keeten' is reeds
aangegeven dat er sprake is van het anderszins verzekeren van het kostenverhaal waardoor de
gemeente Schagen geen exploitatieplan hoeft vast te stellen.

De noodzakelijke kosten voor de uitvoering van het project en de noodzakelijke onderzoeken voor het
bestemmingsplan zijn door de initiatiefnemer van het project gedragen. Afspraken over het verplichte
kostenverhaal door de gemeente worden vastgelegd in een anterieure overkomst, gesloten met de
initiatiefnemer van het project. In de anterieure overeenkomst zal tevens worden opgenomen dat het
kampeerterrein uitsluitend mag worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsmatige exploitatie.

Ten opzichte van de gesloten overeenkomst in het kader van de uitbreiding van de camping voegt
voorliggend afwijkingsbesluit geen onderdelen toe die in het kader van artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moeten worden aangemerkt als
bouwplan. De oprichting van de 96 chalets is al uitgangspunt geweest van het bestemmingsplan en de
aanpassing van het bouwplan in die zin dat voor 33 chalets een gedeeltelijke opbouw wordt voorzien
is geen forse uitbreiding van het hoofdgebouw zoals in het Bro is gedefinieerd.

In het kader van het voorliggende afwijkingsbesluit is het niet noodzakelijk om een exploitatieplan op
te stellen voor deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling heeft geen betrekking op een aangewezen
bouwplan. Daarom hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Voor de ontwikkeling zal een
nieuwe overeenkomst worden gesloten.

Bovenstaande betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende wijzigingsplan niet door
onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd.

4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voor verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo geldt

op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3e  Wabo met verwijzing naar afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht, de zogenoemde uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Het
ontwerpbesluit, inclusief ruimtelijke onderbouwing, zal gedurende zes weken ter inzage liggen waarbij
een ieder in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze kenbaar te maken.

Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning wordt eveneens voorgelegd aan de overlegpartners
die betrokken zijn bij ruimtelijke besluiten.



Ruimtelijke onderbouwing bouwhoogte chalet type Callantsooglodge, realisatie chalets en gebruik gronden voor
recreatie
Projectnr. 0270728
Maart 2015

blad 1 van 25

Bijlage 1 – Beleidskaders

Zoals in de ruimtelijke onderbouwing is aangegeven is de uitbreiding van de camping reeds
planologisch geborgd en maakt geen onderdeel uit van het verzoek tot afwijking. Om evenwel de
beleidsmatige context te schetsen is in deze bijlage ingegaan op de eerdere verantwoording van de
uitbreiding van de camping aan de geldende beleidskaders.

I. Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. De structuurvisie
vervangt onder meer de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de Structuurvisie Randstad 2040 en de
Mobiliteitsaanpak. Verschillende nationale belangen zijn opgenomen in de AMvB Ruimte, die met de
structuurvisie in procedure is gebracht.

Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts dertien nationale belangen. Voor
deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze dertien belangen
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. De ruimtelijke ordening komt zo dichter bij burgers en
bedrijven, laat het meer over aan gemeenten en provincies en op deze wijze komen burgers en
bedrijven centraal te staan.

Het Rijk richt zich op drie doelen: Nederland concurrerend, bereikbaar en leefbaar maken:
- het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland;
- het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de

gebruiker voorop staat;
- het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en

cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Om die doelen te bereiken, zijn nationale belangen benoemd. Dat zijn onder
meer:
- het vestigingsklimaat;
- de hoofdnetwerken voor energie;
- het vervoer van personen en goederen;
- waterveiligheid;
- natuur en milieukwaliteit;
- bescherming van het nationale werelderfgoed (zoals de Waddenzee en de Nieuwe Hollandse

Waterlinie).

Het Rijk gaat ervan uit dat de nationale ruimtelijke belangen die via wet- en regelgeving opgedragen
worden aan de andere overheden goed door hen worden behartigd. Waar het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro) bepalingen bevat gericht op gemeentelijke bestemmingsplannen gaat het
Rijk er vanuit dat deze doorwerking krijgen. Het Rijk zal tijdens het opstellen en vaststellen van
bestemmingsplannen dan ook niet toetsen op een correcte doorwerking van nationale belangen.

AMvB Ruimte (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening)
De Wro biedt in artikel 4.3 de basis voor het stellen van algemene regels, op te nemen in een AMvB.
Die regels richten zich primair op gemeenten, die het eerst verantwoordelijke overheidsniveau zijn
voor de inhoud van bestemmingsplannen.

In de AMvB Ruimte zijn nationale belangen, die juridische doorwerking vragen, gewaarborgd. Het
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de AMvB Ruimte, is op 30 december 2011 in
werking getreden, met uitzondering van enkele onderdelen.
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Een van die nationale belangen die in de AMvB Ruimte wordt gewaarborgd is die van de Ecologische
hoofdstructuur. De begrenzing van de EHS op het land is in handen gelegd van de provincies. In
overeenstemming met de Nota Ruimte is het de bedoeling dat de EHS op het land in totaal een
omvang van 728.500 ha heeft. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing van de EHS. Er
worden geen eisen gesteld aan de omvang van de EHS per provincie. De begrenzing van de EHS uit
provinciale verordeningen werkt direct door in de gemeentelijke bestemmingsplannen.

Voor gebieden die onderdeel zijn van de EHS op het land geldt een beschermingsregime volgens het
‘nee, tenzij’-principe. Dat betekent dat nieuwe projecten, plannen of handelingen in de EHS niet zijn
toegestaan (de betrokken bestemmingsplannen mogen geen wijzigingen van bestemming of
grondgebruik ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan bevatten) als die significant
negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van het betrokken gebied, tenzij
GS een ontheffing verlenen. Een ontheffing kan alleen verleend worden als er geen andere
mogelijkheid is en er sprake is van groot openbaar belang, de schade zoveel mogelijk wordt beperkt en
deze voor het overige op een minstens gelijkwaardige manier wordt gecompenseerd.

De AMvB ruimte staat niet in de weg aan de uitbreiding van de camping. Voor het overige zijn, op
grond van het Barro, geen nationale belangen gemoeid met het voorliggende afwijkingsbesluit.

II. Provinciaal en regionaal beleid
Structuurvisie “Noord-Holland 2040”
Provinciale Staten hebben op 21 juni 2010 de Structuurvisie “Noord-Holland 2040” vastgesteld.
Uitgangspunt voor 2040 is “kwaliteit door veelzijdigheid”. Op 23 mei 2011 is hier de eerste partiële
herziening van vastgesteld. De doelstelling van de structuurvisie is dat Noord-Holland aantrekkelijk
moet blijven in wat het is: een diverse, internationaal concurrerende regio, in contact met het water
en uitgaande van de kracht van het landschap. Gelet op voorgaande doelstelling heeft de provincie
een drietal provinciale belangen aangewezen: Ruimtelijke kwaliteit, Duurzaam ruimtegebruik en
Klimaatbestendigheid.

In een bestemmingsplantoelichting dienen de hoofddoelstelling en de provinciale belangen die zijn
verwoord in de structuurvisie genoemd te worden. Verder wordt in de structuurvisie op specifieke
onderwerpen in algemene bewoordingen aangegeven wat het provinciaal beleid is. Wanneer relevant
kan dit in een bestemmingsplantoelichting worden opgenomen.

Uitgangspunt voor 2040 is 'kwaliteit door veelzijdigheid'. Noord-Holland moet aantrekkelijk blijven in
wat het is: een diverse, internationaal concurrerende regio, in contact met het water en uitgaande van
de kracht van het landschap. Gelet op voorgaande doelstelling heeft de provincie een aantal
provinciale belangen aangewezen. De drie hoofdbelangen vormen gezamenlijk de ruimtelijke
hoofddoelstelling van de Provincie.

De structuurvisie is bindend voor de provincie zelf en niet voor gemeenten en burgers. Om de
provinciale belangen, die in de structuurvisie zijn gedefinieerd, door te laten werken, heeft de
provincie de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie opgesteld. Hierin wordt een aantal
algemene regels vastgesteld omtrent de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen over
onderwerpen in zowel het landelijk als het bestaand bebouwd gebied van Noord-Holland waar een
provinciaal belang mee gemoeid is.
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Figuur 1 Hoofddoelstelling ruimtelijk beleid (Bron: Provincie Noord-Holland)

Overeenkomstig paragraaf 6.6. van de toelichting op de Structuurvisie zet de Structuurvisie in op
voldoende en gedifferentieerde ruimte voor recreatie en toerisme. Recreatie en toerisme zijn niet
alleen belangrijk voor een aantrekkelijk leefklimaat voor de bewoners en bezoekers, maar zij leveren
ook een belangrijke bijdrage aan de economie en werkgelegenheid in Noord-Holland (8% in 2008).

De ruimtevraag voor recreatieve en toeristische voorzieningen valt vrijwel altijd in het landelijk gebied.
De structuurvisie geeft aan dat er vooral behoefte is aan uitbreiding van bungalowparken,
hotelcapaciteit, toeristische plaatsen op campings en ligplaatsen in jachthavens. Bij het ontwikkelen en
stimuleren van recreatie en toerisme hanteert de provincie uitgangspunten op het gebied van
onderbouwing van nut en noodzaak van uitbreidingen, het oplossen van samenhangende opgaven als
bereikbaarheid, leefbaarheid en milieu en de ruimtelijke kwaliteit.

De provincie streeft naar een betere benutting van de kustzone en de kustplaatsen voor recreatieve en
toeristische ontwikkelingen. De kustplaatsen aan de Noordzee zijn, na Amsterdam, de belangrijkste
toeristische trekpleister van Noord-Holland. De concurrentiepositie van de kustplaatsen staat onder
druk omdat ze qua accommodaties, voorzieningen en uitstraling niet altijd de kwaliteit bieden die
tegenwoordig wordt gevraagd.

De provincie wil daarom dat de kustplaatsen ook in de toekomst met andere toeristengebieden
kunnen concurreren en richt zich op het stimuleren van de verbetering van de kwaliteit en de
versterking van de identiteit van de badplaatsen.

De uitbreiding van camping Callassande is in overeenstemming met het provinciaal beleid. Door de
voorliggende afwijking van de bouwhoogte wordt daarnaast een nieuw product gerealiseerd dat een
toevoeging is op het reeds bestaande diverse aanbod. De uitbreiding van de camping Callassande zorgt
voor een verbreding van het aanbod van de camping en zorgt voor een langer recreatief seizoen.
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Provinciale Ruimtelijke Verordening
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) zijn regels opgenomen voor het gehele
provinciale gebied, regels voor uitsluitend het bestaand bebouwd gebied (BBG) en regels voor
uitsluitend het landelijk gebied. Afhankelijk van de ligging van het plangebied zijn de regels uit de PRVS
al dan niet van toepassing. Op verschillende regels die van belang zijn voor het plangebied wordt in
het navolgende ingegaan. De PRVS is vastgesteld op 21 juni 2010 door Provinciale Staten (PS). Deze is
sindsdien drie keer gewijzigd. Bij de vierde wijziging is besloten om de PRVS opnieuw vast te stellen
om te voorkomen dat er een stapeling van toelichtingen zou ontstaan. Hierbij is ook de naam
veranderd in Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

De geprojecteerde uitbreiding van de camping is gelegen in het landelijk gebied. Een bestemmingsplan
mag, voor gebieden gelegen in het landelijk gebied, niet voorzien in uitbreiding van bestaande
verstedelijking. Onder uitbreiding van bestaande verstedelijking wordt ondermeer de uitbreiding van
de bestaande camping verstaan. Deze regel is opgenomen in artikel 14 lid 1 van de PRVS.
Overeenkomstig artikel 14 lid 2 van de PRVS is 17 januari 2013 is een ontheffing van Gedeputeerde
Staten (GS) verkregen om de uitbreiding van verstedelijking in het landelijk gebied toch mogelijk te
maken. Hier wordt nader op ingegaan bij de ‘Ontheffing Provinciale ruimtelijke verordening
Structuurvisie’ zoals hieronder opgenomen.

Artikel 15 van de PRVS schrijft een ruimtelijke kwaliteitseis voor ingeval van verstedelijking in het
landelijk gebied. Dit houdt in dat er bij bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden met de
kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige waarden, de kernkwaliteiten
van de bestaande dorpsstructuren waaraan wordt gebouwd, de openheid van het landschap, de
historische structuurlijnen en de cultuurhistorische objecten. Vooral de Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie is het meetpunt, aldus de toelichting bij artikel 15. De Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie is vastgesteld op 21 juni 2010 door PS.

Om te laten zien hoe rekening is gehouden met hiervoor genoemde punten dient er voor nieuwe of
uitbreiding van bestaande functies een verantwoording in de toelichting (lees: een goede ruimtelijke
onderbouwing) van het bestemmingsplan te worden opgenomen. De verantwoording van nieuwe
functies ziet op de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap, de ordeningsprincipes van het
landschap, de bebouwingskarakteristieken ter plaatse, de inpassing van de nieuwe functie in de
wijdere omgeving en de bestaande kwaliteiten van het gebied.

De betreffende goede ruimtelijke onderbouwing is in het kader van het bestemmingsplan 'Uitbreiding
camping Callassande te Groote Keeten' gegeven en akkoord bevonden door GS.

Ontheffing Provinciale ruimtelijke verordening Structuurvisie
Op grond van artikel 14 lid 2 PRVS, zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 21 juni 2010 (inclusief
wijzigingen en aanvullingen), is medio 2011 ontheffing aangevraagd van de verordening. Bij het
opstellen van de ontheffingsaanvraag is rekening gehouden met de voorwaarden zoals beschreven in
artikel 14 lid 3 PRVS.

Op basis van nieuwe inzichten met betrekking tot de inrichting van het plangebied, is de opzet zoals
voorgelegd aan de commissie ARO nader uitgewerkt. De reactie van de commissie met betrekking tot
de goede inpassing van de uitbreiding in relatie tot het nollenlandschap zijn hierbij gerespecteerd.

Handreiking Verblijfsrecreatie Noord-Holland (2014)
De handreiking verblijfsrecreatie Noord-Holland is een verheldering van de provinciale rol ten aanzien
van de uitbreiding van verblijfsrecreatieve voorzieningen buiten Bestaand Bebouwd Gebied (BBG). De
handreiking geeft een toelichting op de bestaande kaders die bepaald zijn in de huidige provinciale
ruimtelijke verordening (PRV) ten aanzien van het onderbouwen van nut en noodzaak van een plan.
Hierbij gelden de in de PRV gestelde regels voor ‘recreatiewoningen’ zoals het verbod op permanente
bewoning en de waarborging van een bedrijfsmatige exploitatie van recreatieterrein (PRV artikel 18).
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Met deze handreiking geven Gedeputeerde Staten inzicht in de wijze waarop zij nut en noodzaak bij de
planontwikkeling van verblijfsrecreatie buiten bestaand bebouwd gebied beoordelen. Hierbij hanteren
zij drie uitgangspunten:
 Gedeputeerde Staten verwachten van gemeenten dat ze aannemelijk maken dat er vraag is naar

het plan;
 Gedeputeerde Staten verwachten dat er bij plannen voor uitbreiding of aanleg van nieuwe locaties

eerst gekeken wordt naar mogelijkheden binnen bestaande locaties;
 Gedeputeerde Staten verwachten dat plannen regionaal worden afgestemd.

De beoordeling of nut en noodzaak voldoende is aangetoond blijft iedere keer een aparte afweging.
De handreiking helpt om meer uniformiteit te verkrijgen bij de wijze waarop plannen worden
beoordeeld.

De handreiking heeft geen juridische status. De in de handreiking gestelde wijze van plantoetsing en
uitgangspunten zullen echter bij de herziening van de PRV in 2015 worden opgenomen.

Voor de gewenste uitbreiding van camping Callassande heeft in 2012 reeds overleg plaatsgehad met
ondermeer de provincie Noord-Holland. Nu de nut en noodzaak ruim voor het opstellen van de
handreiking Verblijfsrecreatie Noord-Holland is ingevuld is de handreiking niet relevant.

Ten aanzien van de uitgangspunten uit de Handreiking kan wel worden aangeven dat de uitbreiding
grenst aan het bestaande recreatieterrein (geen nieuwe locatie) zodat gebruikt kan worden gemaakt
van de al aanwezige voorzieningen. Daarnaast is in de eerdere onderbouwing en het bestemmingsplan
‘Uitbreiding camping Callassande’ vastgesteld op 17 november 2012 de behoefte voor de beoogde
uitbreiding van de camping aangetoond.

Conclusie
Het plan voor de oorspronkelijke uitbreiding van camping Callassande voldoet, mede op basis van de
verleende ontheffing van de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland aan het provinciaal
beleid. Door de landschappelijke inpassing alsmede de voorgestelde natuurcompensatie is aan het
provinciaal beleid voldaan. De voorliggende afwijking van de bouwhoogte kent geen fysieke ingrepen
die in strijd zijn met het provinciaal beleid c.q. de in het verleden genomen besluitvorming over het
project.
Gelet op de aanpassing in het gebruik van gronden en de bouwhoogte wijzigt het landschappelijke
beeld. Dit is in de ruimtelijke onderbouwing toegelicht.

III. Gemeentelijk beleid
Coalitieakkoord Schagen ‘bruisend en duurzaam’ (raadsperiode 2013-2018)
De partijen CDA, VVD en PvdA hebben op 20 december 2012 verklaard een coalitie aan te gaan voor
de periode 2013-2018. In het akkoord staan de speerpunten die de partijen gezamenlijk willen
bereiken.
In het coalitieakkoord is onder het hoofdstuk ‘Ruimte om te ondernemen’ ten aanzien van het
toerisme het volgende opgenomen:
“Het toerisme is een belangrijke sector voor de lokale economie en werkgelegenheid. Wij staan positief
tegenover groeiplannen van recreatieondernemers en ondersteunen deze waar mogelijk. Om deze
sector niet onevenredig te belasten schaffen we het één op één beleid voor natuurcompensatie af. De
gemeente ondersteunt innovatie door nieuwe vormen van recreëren mogelijk te maken. In
bestemmingsplannen houden we rekening met nieuwe vormen van kamperen.”

Het voorliggende plan past binnen de ambitie van het Coalitieakkoord van de CDA, VVD en PvdA van
de gemeente Schagen.
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IV. Algemene beleidsconclusie
Uit de verschillende beleidskaders komt naar voren dat de uitbreiding van camping Callassande
wenselijk is om de behoefte aan hoogwaardige recreatiemogelijkheden in te kunnen vullen. De
beoogde verruiming voor een deel van de toekomstige invulling voor wat betreft de bouwhoogte past
binnen het afgesproken ruimtebeslag en geeft invulling aan het beleid. Daarnaast past de ontwikkeling
in het beleid en de visie van de gemeente Schagen alsmede in het beleid van de Provincie Noord-
Holland (verleende ontheffing).
Gelet op de voorgenomen aanpassing in de bouwhoogte, het gebruik van de gronden voor recreatie
en de deels gerealiseerde landschappelijke inpassing is er een aanvulling opgesteld voor wat betreft de
inpassing in de ruimtelijke onderbouwing.

De uitbreiding van de camping Callassande voorziet in een kwaliteit en draagt daarmee bij aan de
kwaliteitsslag die zowel in de Integrale Ruimtelijke Visie voor de Kuststrook (IRV 1998) als in de
Toekomstvisie 2005-2015 is benoemd.



Ruimtelijke onderbouwing bouwhoogte chalet type Callantsooglodge, realisatie chalets en gebruik gronden voor
recreatie
Projectnr. 0270728
Maart 2015

blad 7 van 25

Bijlage 2 – overzicht parkeerplaatsen


