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Inleiding  
Op 16 juni 2015 verschijnt er in het Noordhollands Dagblad, een artikel over het ontstaan van 
commotie over de bouw van hoge villa’s op het nieuwe Duynpark Callantsoog van Roompot.  
Volgens de journalist van het artikel gedoogt de gemeente het bouwen zonder vergunning omdat de 
vergunning waarschijnlijk gewoon verleend kan worden en “ legalisatie” dus mogelijk.  
Er is bezwaar gemaakt bij de gemeente tegen het bouwen zonder vergunning. 
 
In een vervolg artikel op 19 juni 2015 wordt de directeur, de heer A. Van Leeuwen aan het woord 
gelaten. Volgens hem worden de resterende lodges de komende maanden gebouwd. Het zijn geen 
huizen, er wordt niet gebouwd in Groote Keeten. Zij worden elders gebouwd en op het Duynpark in 
elkaar gezet (?). Ze zijn begonnen omdat er geen direct belanghebbenden bezwaar hebben 
gemaakt.  
 
Vraag 1 
Is er voor de bouw, het in elkaar steken van de lodges een omgevingsvergunning vereist en indien 
dat het geval is:  heeft de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning daarvoor in behandeling?  
Toelichting  
 
Antwoord 
Voor het realiseren van 33 hogere lodges/chalets (van de in totaal 96) is inderdaad een 
omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Bouw’ vereist. Er is een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ingediend (bij ons bekend onder kenmerk: O-14-0298) en deze hebben wij in 
behandeling. Voor de overige lodges/chalets, welke voldoen aan het geldende bestemmingsplan, is 
geen omgevingsvergunning vereist. 
 
Vraag 2 
Is de bouw van de lodges in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan en zo dat niet 
het geval is: welke zijn dan de afwijkingen? Ligt er door de raad vastgesteld beled aan een positieve 
besluitvorming door het college ten grondslag en/of is dit een voorbeeld van een vooruitlopen op de 
“Reisgids”?  
Heeft of volgt het college een visie op de recreatie in de gemeente of is het criterium van “geen 
bezwaar” van direct belanghebbenden het beleidsuitgangspunt?  
Toelichting 
- 
Antwoord 
De bouw van de 33 lodges is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan, omdat deze hoger 
zijn, dan het bestemmingsplan toestaat (bestemmingsplan geeft aan 3,5 meter en aangevraagd is 
maximaal 5,5 meter, daadwerkelijk worden de lodges 5,05 meter hoog). Ook zal een deel van de 
gronden ingericht worden ten behoeve van verblijfsrecreatie. Er ligt geen vastgesteld beleid aan een 
positieve besluitvorming door het college ten grondslag, de plannen zijn op zichzelf beoordeeld, 
vanwege het feit dat er geen vastgesteld beleid is hierover. Dit loopt niet vooruit op de “reisgids”.  
Nee, er is geen concrete visie en de plannen worden op zichzelf beoordeeld. Het criterium van “geen 
bezwaar” van direct belanghebbenden is geen beleidsuitgangspunt. 
 
Vraag 3  
Welke procedure kan/moet worden gevoerd om medewerking te kunnen verlenen aan de plannen 
van “Roompot” voor het Duynpark Callantsoog? Is het daarbij mogelijk dat er een bezwaar-

 



/beroepsprocedure volgt?  
Toelichting 
- 
Antwoord 
Er wordt een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning doorlopen. Overeenkomstig 
afdeling 3.4 van de Awb staat hier de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen, vervolgens 
beroep tegen open. Inmiddels heeft de ontwerp omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage 
gelegen. Er zijn tegen de ontwerp omgevingsvergunning twee zienswijzen ingediend. Een advies en 
de reactie op de zienswijzen worden morgen ter besluitvorming aan het college voorgelegd. 
 
Vraag 4 
Wat zijn de overwegingen van het college om “Roompot” zonder een omgevingsvergunning zijn 
bouwacitviteiten te laten voortzetten? Is er een gedoogbeschikking afgegeven? 
Welk beeld denkt het college hier bij de burger op te roepen over (de uitvoering) van zijn 
handhavingstaken?    
Toelichting 
- 

Antwoord 

Wanneer een overtreding wordt geconstateerd dan geldt de zogenaamde  ‘beginselplicht tot 
handhaving’. Deze beginselplicht is geformuleerd door de Raad van State en houdt in dat handhaving 
de regel is en dat daarvan slechts onder bijzondere omstandigheden kan worden afgezien. Van 
bijzondere omstandigheden kan sprake zijn indien (1) concreet zicht bestaat op legalisatie, of (2) 
handhaving zodanig onevenredig is dat daarvan moet worden afgezien. In dit geval is sprake van 
concreet zicht op legalisatie, zodat van handhaving kan worden afgezien. Hieronder wordt uitgelegd 
waarom. 
 
Er is sprake van concreet zicht op legalisatie op het moment ter er een ontwerp van het bouwplan ter 
inzage is gelegd, waarin de activiteit wordt gelegaliseerd. Zoals u zojuist heeft kunnen lezen heeft er 
voor het bouwplan een ontwerp van het besluit ter inzage gelegen. Dit betekent dat er sprake is van 
concreet zicht op legalisatie. Er is daarmee sprake van een bijzondere omstandigheid op basis 
waarvan van handhaving kan worden afgezien. Er geldt daarom in dit geval geen beginselplicht om tot 
handhaving over te gaan. 
 
Het voorgaande betekent overigens niet dat de situatie schriftelijk wordt gedoogd. Wanneer namelijk 
wordt gebouwd, zonder dat de bezwaar- of beroepstermijn is verstreken of een dergelijke procedure is 
afgehandeld, dan handelt de bouwer op eigen risico en kan deze, bij daadwerkelijke vernietiging 
achteraf van de omgevingsvergunning, de gemeente niet aansprakelijk houden en kan dit er concreet 
toe leiden dat de bouwwerken alsnog verwijderd moeten worden. Kortom, we behouden ons het recht 
voor om in de toekomst alsnog handhavend op te treden indien daartoe aanleiding is. 
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