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Onderwerp: omgevingsvergunning en Ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen, Voorweg, naast nummer 5a, gemeente Schagen 

Geachte heer, mevrouw 

Naar aanleiding van de bekendmaking van de omgevingsvergunning en 
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Voorweg, naast nummer 5a, 
gemeente Schagen doen wij u hierbij in bijlage onze vragen en bezwaren 
toekomen. 

Wij zijn bereid in een gesprek met de gemeente één en ander nader toe te 
lichten. 

Met vriendelijke groet 

namens het bestuur van de Vereniging Sandepark 

R. Kleingeld, secretaris 



Bijlage 

Onze vragen en bezwaren zijn de volgende: 

1. Waarom is er een verhoging nodig. Dit wordt niet voldoende 
onderbouwd. 

2. Wat zijn de consequenties van het toestaan van deze verhoging voor 
het Sandepark. Is het daar dan ook toegestaan hoger te gaan bouwen. 

3. Bij het oorspronkelijke plan zouden de huisjes in het najaar en de winter 
niet bewoond zijn. Dat wordt nu wel het geval. Wij zien hierdoor 
problemen met de riolering. Wij vinden dat deze extra bewoning pas 
gerealiseerd kan worden als het nieuwe riool voor het Boskerpark is 
aangelegd en dat deze woning hier ook op aangesloten worden. 

4. Ons is niet duidelijk hoe er zal worden omgegaan met de 
parkeeroverlast. Welke maatregelen worden getroffen om de 
parkeeroverlast op de Voorweg tegen te gaan. 

5. Door de bewoning ook in het najaar en de winter is ook de 
geluidsoverlast meer. Welke maatregelen worden er getroffen om de 
geluidsoverlast te beperken. 

6. Kunt u bevestigen dat er geen verkeer zal komen aan de achterkant 
van de camping en dat daar geen parkeeroverlast zal ontstaan. 

7. Wij vinden het niet acceptabel dat deze wijziging niet langs de 
provincie gaat. Er staat in de publicatie dat op het perceel reeds 
recreatie is toegestaan. Maar dit is niet het geval. Grond is pas vorig 
jaar aan de camping toegevoegd en was daarvoor geen 
recreatiegebied. Er is toestemming gegeven voor recreatie maar 
alleen onder bepaalde voorwaarden. Nu wil men de voorwaarden 
veranderen dan kan de gemeente niets stellen dat 'op het perceel al 
reeds recreatie was toegestaan'. De provincie zal ook akkoord moet 
gaan met deze aangepast voorwaarden. 

Samenvattende conclusie 
In onze beleving kan de gevraagde verhoging van de chalets niet worden 
toestaan omdat het in strijd is met het bestemmingsplan en wij vinden dan 
ook dat de gemeente Schagen niet zomaar een bestemmingsplan kan 
wijzigen zonder rekening te houden met de belangen van andere partijen. 
Maar ook zonder dat er overleg heeft plaats gevonden met de 
belanghebbende partijen. Tevens stellen wij ons op het standpunt dat er 
toestemming van de provincie nodig is. 
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