
 
Geachte raadsleden, 
 
Om met de deur in huis te vallen: al mijn hoop is op u gericht.  
 
Ik, Hélène van Beek, doe een klemmend beroep op u om niet in te stemmen met de 
omgevingsvergunning voor Duynpark Callantsoog. Agendapunt 34. 
 
Ik licht graag toe waarom.  
 
- Ten eerste. Er verrijst een luxe bungalowpark in het buitengebied, waar eigenlijk niet 
gebouwd had mogen worden. 
  
- Ten tweede. Arcus Resorts maakt misbruik van een ‘provinciale ontheffing’ die in 2011 
is verleend voor het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Zijpe. Door die 
ontheffing, mocht eigenaar De Graaf van camping Callassande uitbreiden met 96 
stacaravans. Nut en noodzaak hiervoor waren volgens gemeente en provincie voldoende 
‘aangetoond’. Niet Callassande breidt uit, maar Arcus bouwt hier nu vakantiewoningen. 
Illegaal.  
 
- Ten derde: het college staat deze illegale bouw toe. En lapt afspraken en procedures 
aan zijn laars. Volgens het bestemmingsplan zijn slechts ‘kampeermiddelen’ van hout 
van maximaal 3,5 meter hoog toegestaan. Arcus bouwt echter bungalows en nu ook 33 
huizen met twee verdiepingen van 5,5 meter hoog. Zie de A4 met foto’s die ik u stuurde. 
 
- Ten vierde. Over de illegale bouw kreeg de gemeente Schagen drie 
handhavingsverzoeken. Maar de gemeente legt de bouw niet stil. Het wordt nog erger. 
De indieners van deze handhavingsverzoeken moesten in de Schager Courant lezen dat 
de gemeente niet ingrijpt omdat de omgevingsvergunning op 30 juni, vanavond dus, 
toch wel wordt verleend.  
 
Geachte raadsleden. Pikt u dit ? U wordt door het college bij voorbaat buitenspel gezet.  
 
Alles wijst er op dat verantwoordelijk wethouder Jelle Beemsterboer Arcus heeft 
toegezegd dat het ‘allemaal wel goed zou komen met die omgevingsvergunning’.  
Ik mag hopen dat de wethouder niet ook afspraken met coalitiepartijen heeft gemaakt. 
En ik hoop dat, op de dag waarop het Hitteplan van kracht wordt, ook de politieke 
discussie over de omgevingsvergunning verhit zal zijn.  
 
Waarom maak ik me zo druk over Duynpark Callantsoog ?  
Omdat het buitengebied van Groote Keeten wordt verpest. Bouwen voor meer toerisme 
en economische groei. ‘Upgraden’ zoals het vernielen van het landschap eufemistisch 
heet. Van rust en ruimte, nu nog de handelskenmerken van Groote Keeten, is straks geen 
sprake meer.  
 
Ruim acht jaar geleden kochten wij een huisje op Sandepark, niet eens op eigen grond. 
We kochten het niet ‘als investering’ maar omdat we verliefd werden op Groote Keeten. 
Met weidse vergezichten, een ongerept strand zonder activiteiten, muziek of talloze 



horecagelegenheden. “Vlieland op het vasteland”, zo noemen wij ‘ons’ Groote Keeten-
strand.  
 
Mijn verzet is ook ingegeven door algemeen belang. Want er staat nog veel meer op 
stapel. Landelijk opererende projectontwikkelaars azen op aantrekkelijke lokaties. Ze 
kunnen, ook in Groote Keeten jaarlijks miljoenen verdienen. “De specialist in 
recreatiewoningen op toplocaties”, zegt Arcus over zichzelf.  
 
Lokale projectontwikkelaars en de gemeente pikken graag een graantje mee. In de 
Boskerpolder, bezit van de gebroeders Stam, mogen 360 vakantievilla’s verrijzen. 
Valentijn Stam wil 30, 50 of meer huizen van 7,5 meter hoog neerzetten op het strand. 
De overgrote meerderheid van de bewoners en eigenaren van vakantiewoningen is daar 
faliekant op tegen. B&W trekken zich ook daar niets van aan. The sky is the limit . Waar 
een klein dorp groot in kan zijn…. 
  
Terug naar Duynpark Callantsoog.  
Callassande zou een echte ‘camping’ blijven. Met veel groen. Op minder dan de helft van 
het uitbreidingsterrein zouden ‘kampeermiddelen’ komen van maximaal 3,5 meter hoog. 
Van hout en niet van steen.  
Wie nu vanaf een afstand kijkt, ziet huizen van 5,5 meter hoog boven het landschap 
uittorenen. De huizen zijn gestuct en met steenstrips beplakt. 
Het terrein is verhard met wegen, parkeerplaatsen en terrassen.  
Overduidelijk is het geen camping. Arcus prijst de huizen aan als ‘Vrijstaande woningen’. 
‘Les villa’s luxueuses’, staat in een Franse reclamefolder.  
 
In officiële stukken is geen sprake van huizen maar van lodges. Een woordenspel. Omdat 
huizen volgens het bestemmingsplan niet zijn toegestaan. ‘Houtskeletbouw’ wel, stelt 
het college en komt Arcus hiermee wederom tegemoet. 
Ik noem dit ‘bestuurlijk bedrog’. Weet u dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten –
vanwege aardbevingsgevaar- zéér veel huizen houtskeletbouw zijn ? 
 
Ook de kopers worden bedrogen. Tijdens de open dagen afgelopen weekend, heb ik 
diverse eigenaren gesproken. Trots zijn ze op hun bungalow of huis. Niet op hun caravan 
of chalet. 
  
Er valt nog iets op. De meeste kopers hebben hun huis als investering. Ze gaan er niet 
zelf recreëren maar verhuren via Roompot en vangen 75% van de huur. 
In het hoogseizoen is de huur zo’n duizend euro. Is hiervoor ook ‘nut en noodzaak’ 
aangetoond ?  
 
Raadsleden. Grijp in nu het nog kan !  
Na Zeeland en de Waddeneilanden heeft Arcus nu goudmijn Groote Keeten ontdekt. 
Groote Keeten wordt Julianadorp of erger. Is dat wat u wilt ? 
 
Ook de provincie treft blaam. De Adviescommissie Ruimtelijke Ordening, ARO, van de 
provincie Noord-Holland stemde eind 2011 in met uitbreiding van camping Callassande. 
Onder voorwaarden.  
Niet Callassande, maar Arcus bouwt hier nu. De ARO moet de gewijzigde plannen dus 
opnieuw beoordelen.  



Volgens het college is dit gebeurd. De overlegreactie is één korte email van een 
provincieambtenaar die stelt dat de bouwhoogte maar met een halve meter wordt 
overschreden. Volgens de provincie geen probleem.  
Het is echter wel een probleem. Ik citeer uit uw stukken: ‘Bouwwerken die voldoen aan 
artikel 3 van bijlage II Bor, zijn alleen vrijgesteld voor het bouwen tot 5 meter hoog. Niet 
voor het afwijken van het bestemmingsplan’.  
 
Beste raadsleden. U bent mijn laatste strohalm. De gemeente Schagen neemt 
bezwaarmakers niet serieus. De gemeente antwoordt niet, handhaaft niet en noemt ons 
geen ‘belanghebbende’.  
Terwijl Sandepark, ‘ons’ park, toch echt direct grenst aan camping Callassande. En wij 
altijd in dit buitengebied recreëren. 
Ik denk dus dat wij wel degelijk ‘belanghebbende’ zijn.  
En ik zal, indien nodig, de rechter vragen om hierover te oordelen. 


