
 

 

Nota van beantwoording 3.1.1 Bro overleg 

 

Naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning  (O-14-0298) voor het realiseren van chalets 

op het Duynpark Callantsoog, gelegen op het perceel Voorweg naast nummer 5a te Callantsoog met 

enkele wettelijke overleginstanties. Van de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier. 

 

Inspraakreacties 

 

In onderhavige nota bespreken wij de overlegreacties. Het ontwerp van de omgevingsvergunning zal 

samen met de Nota van beantwoording 3.1.1 Bro overleg ter inzage worden gelegd. Een ieder kan dan 

zienswijzen indienen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning.  Na de ter inzagelegging zullen 

eventueel ingediende zienswijzen tegen het ontwerp worden beoordeeld, waarna een definitief besluit 

genomen zal worden op de aanvraag omgevingsvergunning. Hier staat vervolgens beroep tegen 

open.  

 

Inspraakreactie provincie Noord-Holland 

a. Genoemd plan voorziet  in een marginale verandering van de bouwhoogte en de bestemming 

‘Groen’ en ‘Recreatie’. Het plan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

 

b. De provincie geef aan belang te hechten dat de groenstroken aan de zuidwestzijde met 

voorrang uitgevoerd worden zodat er een robuuste en duurzame afscherming richting het 

landelijk gebied ontstaat.  

 

Reactie college 

a. Het college neemt de opmerking voor kennisgeving aan.  

 

b. Er is reeds een begin gemaakt met de landschappelijke inpassing van het terrein. De 

gemeente zal erop toe zien dat de landschappelijke inpassing wordt uitgevoerd, zoals dit met 

elkaar reeds is afgesproken.  

 

Inspraakreactie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

a. Reeds bij de oorspronkelijke uitbreiding en het bestemmingsplan ‘Uitbreiding camping 

Callassande te Groote Keeten’ is in het voortraject door HHNK een wateradvies gegeven. De 

inhoud van dit advies is opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan.  

 

b. De hoeveelheid aan benodigde compensatiewater dat nodig is door het te realiseren park 

kan in mindering worden gebracht van het reeds aangebrachte open water. Dit open water is 

qua oppervlakte voldoende groot. Het resterende overschot aan open water kan in het 

vervolg niet meer ingezet worden om nieuwe toename aan verharding te compenseren. 

 

c. In de onderbouwing wordt gesproken dat bewust is gekozen voor één watergang in plaats van 

twee (smallere) aan de rand van het gebied. Niet duidelijk is op te maken welke watergangen 

hiermee bedoelt worden en of deze watergangen reeds waren gegraven of nog gegraven 

moeten worden. Mochten deze reeds zijn gegraven dan zal er sprake zijn van demping van 

één watergang. Hiervoor dient een watervergunning ingediend te worden. Mocht de 

betreffende watergang nog niet zijn gegraven en ook niet meetellen ter compensatie  voor de 

toename aan verharding of demping van een andere watergang, dan hoeft hiervoor niets 

geregeld te worden. Graag ontvangen wij hier nog een terugkoppeling over.  

 



 

 

d. Voor werkzaamheden in, langs, op, bij of aan open water, waterkeringen, alsmede voor het 

doen van lozingen op het oppervlaktewater en het realiseren van verhardingstoenames groter 

dan 800 m² is een watervergunning nodig.  

 

Reactie college 

a. Het college neemt de opmerking voor kennisgeving aan. 

 

b. Het college neemt de opmerking voor kennisgeving aan. 

 

c. De onderbouwing klopt op dit punt niet met de feitelijke situatie. Reeds aanwezig is een 

waterloop tussen de Rietweg en de Voorweg die een scheiding vormt tussen de 

landschappelijke inpassing het agrarische gebied. Een andere waterloop is gerealiseerd tussen 

beide genoemde wegen tussen het recreatieve perceel en de landschappelijke inpassing. 

Deze waterlopen samen vormen het open water dat voor een deel gebruikt is als 

compensatielocatie voor het oorspronkelijke en het huidige plan. Eén van de waterlopen is 

echter wel iets anders ingericht dan oorspronkelijk was bedoeld, maar is qua oppervlakte gelijk. 

In de definitieve onderbouwing zal dit worden verduidelijkt en aangepast. 

 

d. Het college neemt de opmerking voor kennisgeving aan. 


