
 

Inspraak Raadsvergadering, dinsdag 30 juni 2015 

 

Geachte Raadsleden, 

Ik ben Hanneke Kroonenberg en sta hier als vertegenwoordiger van de 
Vereniging Sandepark te Groote Keeten. Ik kom namens deze 
bewonersvereniging met  meer dan 170 leden spreken over het 
agendapunt nr 34: Verklaring van geen bedenking voor het realiseren 
van 33 chalets op het Duynpark in Callantsoog.  
 
De Vereniging Sandepark wil gebruik maken van het spreekrecht omdat 
wij een zienswijze hebben ingediend.  
 
Zijn wij belanghebbende?  
In basis hoef ik hier niet eens op in te gaan omdat wij door het feit dat de 
gemeente ons zienswijze heeft geaccepteerd al duidelijk laat zien dat wij 
belanghebbende zijn. Maar om voor u als raad toch even aan te geven 
waarom wij onder andere belanghebbende zijn de volgende punten 

- De uitbreiding vindt  direct naast ons park plaats 
- De huizen gaan nu uitsteken boven de boomgrens dat zien wij als 

wij daar wandelen fietsen etc. 
- Deze huizen kunnen een precedent scheppen voor huizen die in 

de toekomst op de camping gebouwd gaan worden. De heer Van 
Leeuwen van Arcus heeft aangegeven dat ,zoals hij dat zegt de 
huidige camping niet kan voortbestaan, er meer woning op de 
camping komen. Dus ook aan de kant van het Sandepark. 

- Doordat hier zomaar 1,5 meter hoger gebouwd kan worden zijn wij 
bang dat eigenaren van het Sandepark dan ook zo maar 1,5 meter 
hoger kunnen gaan bouwen. 

- Ook vrezen wij dat de bouwhoogtes bij het nog te bouwen 
Boskerpark dus zomaar kunnen veranderen.  

- En er is ook nog sprake van een financieel belang. Wij hebben op 
het Sandepark huizen met twee etage en op de camping zou dit 
niet mogen. Dus een hele andere concurrentiepositie bij verkoop 
van onze woningen. 

 
Maar waar gaat het hier vanavond om. Het College heeft aan u een 
‘Verklaring van geen bedenking’ gevraagd. Ons inziens kunt u deze 
verklaring niet afgeven. 
 



De provincie heeft strikte voorwaarden (zoals aantal, hoogte en 
materialen)  gesteld aan de bouw van de chalets op de camping 
Callassande. Daar wil men nu van afwijken zonder toestemming van de 
provincie. 
 
Er zit in uw stukken een brief van de provincie waarin zij aangegeven in 
basis geen bezwaar te hebben tegen een verhoging van een halve 
meter. Echter er worden op dit moment woningen gebouwd die niet een 
halve meter hoger zijn maar anderhalve meter. Hier heeft de provincie 
geen toestemming voor gegeven. Wij denken dat de provincie dit ook 
niet gaat geven. De woning mochten niet uitsteken boven de boomgrens. 
Met een halve meter is het niet mogelijk een woning te bouwen met twee 
etages. Dit is wel mogelijk indien er sprake is van een verhoging van 
anderhalve meter. En dus is er een heel groot verschil.   
 
Het College zal de Koninklijke weg moeten bewandelen en zal de 
wijzigingen van de plannen eerst moeten voorleggen aan de Provincie 
Noord-Holland 
En kan dan pas bij u als Gemeenteraad aankomen. 
Wij verzoeken u dan ook om aan het College aan te geven dat de gang 
naar de provincie eerst gemaakt moet worden.  
 
Tot slot willen wij u als Gemeenteraad ook wijzen op het feit dat er al 
chalets op de camping zijn geplaatst, die niet conform het huidige 
bestemmingsplan zijn gebouwd. 
Er is door de Vereniging Sandepark een handhavingverzoek naar de 
Gemeente verstuurd op  16 juni j.l.. Maar wij zien dat het plaatsen van de 
chalets doorgaat en dat de gemeente niet overgaat tot handhaving. Wij 
verzoeken u dan ook als Gemeenteraad om dit punt ook nader te 
onderzoeken. En er op toe te zien dat zolang het bestemmingsplan niet 
is gewijzigd de bouw van de chalets die niet voldoen aan het 
bestemmingsplan komt stil te liggen per onmiddellijke ingang. 
 
Samengevat verzoekt de Vereniging Sandepark aan de raad het 
volgende: 
1Geen verklaring van geen bedenking te geven en de wijziging van het 
bestemmingsplan chalets  Duynpark eerst voor te leggen aan de 
provincie Noord- Holland. 
2 Onderzoek het handhavingverzoek van de Vereniging Sandepark en 
toe te zien op een onmiddellijke bouwstop van de chalets op het 
Duynpark.   
  
Mocht u nog verdere toelichting wensen dan zijn wij daartoe bereid. 



Dank voor uw aandacht. 


