
 

 

Nota beantwoording zienswijzen tegen de aanvraag omgevingsvergunning voor het 

realiseren van chalets op het Duynpark op het perceel Voorweg, naast nummer 5a, 

in Callantsoog (O-14-0298) 

 

Arcus Projectontwikkeling BV heeft het voornemen om 33 hogere chalets te realiseren, dan volgens het 

bestemmingsplan is toegestaan en een deel van de gronden met een bestemming ‘Groen’ en ‘Water’ 

te gebruiken voor verblijfsrecreatie.  

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken en een ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen hebben met ingang van 4 april 2015 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. 

Gedurende deze periode zijn twee zienswijzen ingediend. 

 

Zienswijzen 

In onderhavige Nota beantwoording zienswijzen bespreken wij de zienswijze. De definitieve 

omgevingsvergunning zal samen met onderhavige Nota beantwoording van zienswijzen, worden 

voorgelegd aan het college ter vaststelling. Na dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen 

bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

Hieronder treft u onze beantwoording aan. 

 

H. Kraak en H.A. van Beek  

 

De volgende zienswijzen zijn naar voren gebracht: 

 

a. Er is een tweede uitzondering op een bestemmingsplan dat al een uitzondering op een 

bestemmingsplan was, een niet volgens geldende regels en geldende normen verleende 

omgevingsvergunning. 

 

b. Uiteindelijk is na uitvoerig overleg tussen initiatiefnemers, gemeente en provincie, en onder 

strikte voorwaarden in november 2011 vergunning verleend voor de uitbreiding van camping 

Callassande. De huidige aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden op basis de vergunning 

destijds is verleend.  De vergunning werd verleend voor het realiseren van eenvoudige 

‘stacaravans of lodges’. De huidige en aangevraagde grote, stenen huizen voldoen hier niet 

aan. In het park komt veel bestrating terug in plaats van groen.  

 

c. De exploitatie door Roompot voor ‘Duynpark Callantsoog’ en van camping Callassande horen 

niet bij elkaar. De gevraagde chalets hebben niets te maken met de oude camping 

Callassande. Roompot wil een luxe park met een eigen in- en uitrit. 

 

d. Is er sprake van een camping met houten stacaravans of lodges en is er sprake van natuurlijke 

inpassing, en veel groen? Gesteld wordt dat niet is gebouwd volgens de verleende vergunning. 

Daarom moet de tweede omgevingsvergunning die nu ter inzage ligt, dan ook niet worden 

verleend. 

 

e. Wat is de noodzaak om 33 hogere huizen met een maximale hoogte van 5,5 meter te 

realiseren, waar het aanvankelijk bedoeld was om 96 houten stacaravans of lodges te 

bouwen? 

 



 

 

f. Gesteld wordt dat op het perceel reeds recreatie is toegestaan. Er is toestemming gegeven 

voor recreatie, maar alleen onder bepaalde en strikte voorwaarden. Nu wil de gemeente de 

voorwaarden veranderen, dat kan niet zo maar. 

 

g. De provincie moet bij de wijziging van deze omgevingsvergunning betrokken zijn (geweest). 

Kunt u aantonen dat de provincie Noord-Holland toestemming heeft gegeven om volgens dit 

plan 33 huizen van 5,5 meter hoog te bouwen? 

 

h. Verstedelijking in het kwetsbare en bijzondere duingebied is alleen toegestaan als daarvan ‘nut 

en noodzaak’ zijn aangetoond. Is aan deze voorwaarde, wat geheel Duynpark Callantsoog 

betreft, dus nu ook de 33 huizen van 5,5 meter hoog, voldaan? 

 

i. En worden deze huizen nu wel van hout gebouwd, of wordt voor deze luxe huizen vooral 

(wederom) stucwerk en steen aan de buitenkant gebruikt? 

 

j. Het parkeren is in deze omgevingsvergunning onvoldoende geregeld. Thans is er al een 

parkeerprobleem. Uit de voorgestelde omgevingsvergunning blijkt op geen enkele manier dat 

wordt voldaan aan de geldende parkeernormen bij nieuwbouw.  

 

Vereniging Sandepark 

 

De volgende zienswijzen zijn naar voren gebracht: 

 

a. Waarom is er een verhoging nodig? Dit wordt niet onderbouwd. 

 

b. Wat zijn de consequenties van het toestaan van deze verhoging  voor het Sandepark. Is het 

daar dan ook toegestaan hoger te gaan bouwen? 

 

c. 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.  

 

d. Hoe wordt omgegaan met parkeeroverlast? Welke maatregelen worden getroffen om de 

parkeeroverlast op de Voorweg tegen te gaan.  

 

e. Door de bewoning ook in het najaar en de winter is ook de geluidsoverlast meer. Welke 

maatregelen worden getroffen om de geluidsoverlast te beperken? 

 

f. Kunt u bevestigen dat er geen verkeer zal komen aan de achterkant van de camping en dat 

daar geen parkeeroverlast zal ontstaan? 

 

g. 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 dat is niet het geval. Grond 

is pas vorig jaar aan de camping toegevoegd en was daarvoor geen recreatiegebied. Er is 

toestemming gegeven voor recreatie onder bepaalde voorwaarden. Nu wil men de 

voorwaarden veranderen dan kan de gemeente niet stellen dat ‘op het perceel al reeds 

recreatie was toegestaan’.  

 

h. De vereniging is van mening dat de gemeente niet zomaar een bestemmingsplan kan 

wijzigingen zonder rekening te houden met de belangen van andere partijen.  

 



 

 

 

Reactie college 

 

Hieronder wordt puntsgewijs ingegaan op de zienswijzen van H. Kraak en H.A. van Beek. 

 

a. De gronden waarop de aanvraag betrekking heeft zijn gelegen in “Bestemmingsplan 

uitbreiding camping Callassande te Groote Keeten” vastgesteld op 27 november 2012 en is 

onherroepelijk. Met gebruik van artikel 2.12, lid 1 onder a onder 3° van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het mogelijk om in afwijking van het bestemmingsplan 

een omgevingsvergunning te verlenen  indien de activiteit niet in strijd is met een goede 

ruimtelijke ordening en indien de motivering bij het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 

bevat. De aanvraag bevat een goede ruimtelijke onderbouwing en de gevraagde 

ontwikkeling is naar onze mening niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening waardoor het 

college bevoegd is om in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning te 

verlenen. 

 

b. Indiener merkt op dat met de gevraagde chalets qua indeling van het park niet voldaan wordt 

aan de voorwaarden op basis waarvan in 2011 vergunning is verleend. Met name doelt hij hier 

op de voorwaarden dat stacaravans zouden moeten worden gerealiseerd en voldoende 

groen met een goede aansluiting op het duinlandschap zou moeten worden gerealiseerd. In 

2011 is geen vergunning verleend maar “Bestemmingsplan uitbreiding camping Callassande te 

Groote Keeten” vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt voor gronden bestemd voor 

“Recreatie – Verblijfsrecreatie” mogelijk dat naast stacaravans ook kampeermiddelen, chalets 

en bijgebouwen bij kampeermiddelen mogen worden gerealiseerd. Onder chalet wordt op 

basis van het bestemmingsplan verstaan: ‘een permanent ter plaatse aanwezig recreatief 

onderkomen dat als bouwwerk dient te worden aangemerkt, bedoeld voor niet-permanente 

bewoning en waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben’. Naar onze mening 

voldoen de gewenste chalets aan de bestemmingsomschrijving van het vigerende 

bestemmingsplan. De chalets zijn volledig uitgevoerd in houtskeletbouw en aan de buitenzijde 

afgewerkt met houten planken, stucwerk of steenstrips. Er is geen sprake van grote, stenen 

huizen of van verstedelijking. De strijdigheid met het bestemmingsplan voor wat betreft de 

chalets heeft uitsluitend betrekking op de bouwregels en de maximaal toegestane 

bouwhoogte. Verder wordt met de gevraagde plannen een gedeelte van de gronden met de 

bestemming “Water” en “Groen” ingericht ten behoeve verblijfsrecreatieve voorzieningen. Het 

gaat hier echter om een strook aan de binnenzijde van het plangebied. In de gevraagde 

plannen blijft de uitbreiding van het terrein landschappelijk ingepast door een strook groen en 

een waterpartij. In paragraaf 2.3 van de ruimtelijke onderbouwing (09.) wordt uitgebreid 

ingegaan op de landschappelijke inpassing van het plan. Voorts merkt indiener op dat op het 

recreatieterrein veel bestrating in plaats van groen wordt gerealiseerd. Hierover kunnen wij 

vermelden dat het aanleggen van straatwerk op de bestemming “Recreatie – 

Verblijfsrecreatie” is toegestaan.  

 

c. Het college neemt de opmerkingen van indiener ter kennisname aan. Welke afspraken er zijn 

gemaakt tussen Roompot en camping Callassande is niet van belang, het betreft hier 

privaatrechtelijke kwestie. Ten overvloede merkt zij op dat met gevraagde plannen geen 

sprake is van een toegevoegde verkeersontsluiting. Dit is in het voorgenomen plan niet aan de 

orde, het plangebied wordt namelijk via de bestaande camping Callassande ontsloten.  

 

d. Voor het antwoord op de vraag of er sprake is van houten stacaravans of lodges en of er 

sprake is van natuurlijke inpassing en veel groen verwijzen wij naar de beantwoording onder b. 



 

 

Voorts is ons niet duidelijk wat wordt bedoeld met het verlenen van de tweede 

omgevingsvergunning en het bouwen volgens een verleende vergunning. Het 

“Bestemmingsplan uitbreiding camping Callassande te Groote Keeten” maakt mogelijk dat 

niet meer dan 96 chalets mogen worden gerealiseerd. Op basis van artikel 3, lid 2 van bijlage II 

van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het mogelijk om zonder omgevingsvergunning een op 

de grond staand recreatief nachtverblijf, niet hoger dan 5 meter en de oppervlakte niet meer 

dan 70 m2 te realiseren op het moment dat deze voldoet aan de regels zoals opgenomen in 

het bestemmingsplan. De chalets die op basis van het bestemmingsplan zijn toegestaan 

mogen op basis van dit artikel zonder omgevingsvergunning worden gerealiseerd. Van 

bouwen overeenkomstig een verleende omgevingsvergunning is dan ook geen sprake. Huidige 

aanvraag ziet onder andere op het bouwen van 33 chalets welke afwijken van de maximaal 

toegestane bouwhoogte hiervoor doorlopen wij op het moment een procedure. 

 

e. Indiener stelt ons de vraag op basis waarvan het noodzakelijk is om hogere chalets te realiseren 

in plaats van stacaravans of lodges. Nu de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing 

bevat is ons college bevoegd om een omgevingsvergunning in afwijking van het 

bestemmingsplan te verlenen. Zoals wij eerder onder b. hebben opgemerkt gaat het bij huidige 

aanvraag niet om een dusdanige uitbreiding van bestaande bouwmogelijkheden dat sprake 

zou zijn van verstedelijking. Het aantonen van de noodzaak van de gevraagde ontwikkeling is 

naar onze mening dan ook niet nodig. Voorts is door de aanvrager gemotiveerd waarom zij 

hogere chalets wensen te plaatsen. Uitgangspunt voor de ontwikkeling is het realiseren van luxe 

en kwaliteit. Door toevoeging van de hogere eenheden ontstaat meer diversiteit op het park.  

 

f. Met gebruik van artikel 2.12, lid 1 onder a onder 3° van de Wabo is het mogelijk om in afwijking 

van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning te verlenen  indien de activiteit niet in 

strijd is met een goede ruimtelijke ordening en indien de motivering bij het besluit een goede 

ruimtelijke onderbouwing bevat. De aanvraag bevat een goede ruimtelijke onderbouwing en 

de gevraagde ontwikkeling is naar onze mening niet in strijd met een goede ruimtelijke 

ordening waardoor het college bevoegd is om in afwijking van het bestemmingsplan een 

Omgevingsvergunning te verlenen. Hiervoor dient een procedure overeenkomstig afdeling 3:4 

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) doorlopen te worden. Voor de procedure heeft 

een ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen en heeft eenieder 

de mogelijkheid gehad om zienswijzen in te dienen. De opmerking van indiener dat zomaar 

voorwaarden worden veranderd worden dan ook door ons bestreden. 

 

g. Op basis van de Wro is de gemeente verplicht om bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan 

overleg te plegen met overlegpartners. In dat kader is overleg gevoerd met de provincie 

Noord-Holland. De reactie van de provincie is opgenomen in de Nota van beantwoording 

3.1.1. Bro overleg (22.) welke als bijlage bij de ontwerp omgevingsvergunning is gevoegd. De 

opmerking van indiener dat de provincie niet bij de besluitvorming betrokken is geweest is dan 

ook niet terecht. 

 

h. Het “Bestemmingsplan uitbreiding camping Callassande te Groote Keeten” laat reeds 

recreatie en het realiseren van chalets op het perceel toe. Zoals eerder vermeld onder b. is 

naar onze mening geen sprake van verstedelijking.  Het aantonen van de noodzaak van de 

gevraagde ontwikkeling is naar onze mening dan ook niet nodig.  

 

 

 



 

 

i. Indiener stelt de vraag met welke materialen de chalets worden gebouwd. Zoals eerder onder 

b. is aangegeven worden de chalets volledig uitgevoerd in houtskeletbouw en vervolgens aan 

de buitenzijde afgewerkt met houten planken, stucwerk of steenstrips. Ten overvloede merken 

wij op dat dit type bouwwerk passend is binnen de begripsomschrijving voor een chalet zoals 

opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

j. In paragraaf 3.10 van de Ruimtelijke onderbouwing (09.) welke als bijlage bij de ontwerp 

omgevingsvergunning is gevoegd, en de situatie van parkeren (17.) is het aspect parkeren 

beschreven en onderbouwd. Daarnaast is op de situatietekening parkeren aangegeven waar 

de parkeerplaatsen zijn voorzien. Ten overvloede merken wij op dat voor de gevraagde 

ontwikkeling niet wordt afgeweken van het bestemmingsplan voor een toename in chalets. 

Van een toename in parkeerbehoefte, ten opzichte van de op basis van het bestemmingsplan 

toegestane situatie, is dan ook geen sprake. Wel zal het terrein dusdanig ingericht moeten 

worden dat er voldoende parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden. Naar onze mening is in 

de goede ruimtelijke onderbouwing en met de situatietekening parkeren dit voldoende 

inzichtelijk gemaakt. 

 

Hieronder wordt puntsgewijs ingegaan op de zienswijzen van Vereniging Sandepark. 

 

a. Indiener stelt ons de vraag op basis waarvan het noodzakelijk is om hogere chalets te 

realiseren. Zoals wij eerder in deze beantwoording hebben opgemerkt gaat het bij huidige 

aanvraag niet om een dusdanige uitbreiding van bestaande bouwmogelijkheden dat sprake 

zou zijn van verstedelijking. Het aantonen van de noodzaak van de gevraagde ontwikkeling is 

naar onze mening dan ook niet nodig. Wel wordt in paragraaf 2.1 van de Ruimtelijke 

onderbouwing (09.) gemotiveerd waarom de hogere chalets gewenst zijn. Omdat er in de 

gewenste chalets een slaapgedeelte op de verdieping wordt gerealiseerd ontstaat er meer 

leefruimte op de begane grond. Omdat het hierdoor aangenaam wordt om zowel binnen als 

buiten te recreëren, ontstaat voor de recreant een langer seizoen. Uitgangspunt voor de 

ontwikkeling is het realiseren van en luxe en kwaliteit. Door toevoeging van de hogere 

eenheden ontstaat meer diversiteit op het park.  

 

b. Indiener vraagt naar de consequenties van het toestaan van hogere bebouwing voor het nabij 

gelegen Sandepark. Op het recreatiepark Sandepark is een ander bestemmingsplan van 

toepassing met daarin andere regels. Naar onze mening kan een afwijking van het 

bestemmingsplan voor de gevraagde ontwikkeling niet gerelateerd worden aan 

mogelijkheden op het Sandepark. Indien er ideeën zijn voor ontwikkelingen op het Sandepark 

en deze voldoen niet aan het geldende bestemmingsplan, dan zal onderzocht moeten 

worden of medewerking verleend kan worden. 

 

c. Op basis van het huidige bestemmingsplan zijn chalets toegestaan die ook in het najaar en de 

winter gebruikt kunnen worden. Indiener verwacht dat door het gebruik van de chalets in de 

winter problemen ontstaan met de riolering. Met het realiseren van de gevraagde chalets vindt 

geen toevoeging van het aantal toegestane chalets plaats. De situatie ten aanzien van 

riolering wijzigt dan ook niet ten opzichte van het eerdere plan. Er is voor het rioolstelsel in de 

omgeving daarom geen grotere belasting te verwachten dan de belasting die aanwezig zou 

zijn als overeenkomstig het bestemmingsplan chalets zouden worden gerealiseerd.   

 

d. Zoals eerder in deze beantwoording is aangegeven merken wij op dat voor de gevraagde 

ontwikkeling niet wordt afgeweken van het bestemmingsplan voor een toename in chalets. 

Van een toename in parkeerbehoefte, ten opzichte van de op basis van het bestemmingsplan 



 

 

toegestane situatie, is dan ook geen sprake. Op het parkeerterrein wordt in voldoende 

parkeergelegenheid voorzien. Eventuele parkeeroverlast aan de Voorweg is dan ook niet te 

wijten aan de gevraagde ontwikkeling. 

 

e. Met de omgevingsvergunning wijzigt het gebruik van de gronden niet ten opzichte van de 

bestaande bestemming. Op basis van het huidige bestemmingsplan zijn chalets toegestaan 

die ook in het najaar en de winter gebruikt kunnen worden. Daarbij is het zo dat in het najaar 

en de winter activiteiten overwegend binnen zullen afspelen en daardoor minder 

geluidsoverlast zullen veroorzaken dan in de zomerperiode. De chalets zijn overigens voorzien 

van isolatie, van meer geluid in het najaar en de winter is naar onze verwachting geen sprake. 

 

f. De ontsluiting van het recreatiepark ligt aan de Voorweg.  De gevraagde ontwikkeling ziet niet 

op een verandering in de ontsluiting van het park.  Mede gezien de infrastructuur op het park 

verwachten wij ook geen wijzigingen hierin. Het is niet aannemelijk dat er verkeer komt aan de 

achterkant van het park, er is hier dan ook geen parkeeroverlast te verwachten. 

 

g. Zoals eerder in deze beantwoording is aangegeven, is de gemeente verplicht om bij de 

voorbereiding van een ruimtelijk plan overleg te plegen met overlegpartners. In dat kader is 

overleg gevoerd met de provincie Noord-Holland. De reactie van de provincie is opgenomen 

in de Nota van beantwoording 3.1.1. Bro overleg (22.) welke als bijlage bij de ontwerp 

omgevingsvergunning is gevoegd. De opmerking van indiener dat de provincie niet bij de 

besluitvorming betrokken is geweest is dan ook niet terecht. 

 

h. Zoals eerder in deze onderbouwing is aangegeven dient voor de gevraagde ontwikkeling een 

ruimtelijke procedure te worden doorlopen. Afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) is van toepassing waardoor bijvoorbeeld de mogelijkheid bestaat om zienswijzen tegen 

het plan in te dienen. Alle zienswijzen die zijn ingediend worden beantwoord en meegenomen 

bij de uiteindelijke beoordeling van de aanvraag. Tijdens de beoordeling van het plan en 

gedurende de procedure worden ook belangen van andere partijen meegewogen. De 

opmerking van indiener dat zomaar voorwaarden worden veranderd wordt dan ook door ons 

bestreden. 

 

 

 

 

 


