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1759NEGroote Keeten 

Gemeente Schagen 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 8 
1740 AA Schagen 

Betreft: strandhuizen Groote Keeten 

Groote Keeten, 16 april 2015 

Geacht College, 

Over enkele weken komt bij u een voorstel ter tafel dat strandbebouwing in Groote Keeten mogelijk 
moet maken. 

Wij verzoeken u dringend dit voorstel af te wijzen. 

Onze overwegingen zijn de volgende. 

Strandhuizen zijn een hype. 
Voor je het weet zal de argeloze bezoeker bij elke strandopgang geconfronteerd worden met 
strandbebouwing. En onze regio doet graag mee, zie Julianadorp en de plannen voor Petten en 
mogelijk Camperduin. 
Regionale afstemming ontbreekt en het is niet voor niets dat de provincie, het Hoogheemraadschap en 
Rijkswaterstaat pleiten voor een regionaal beleid op het gebied van strandbebouwing. 
Het kan niet zo zijn dat uw (onze) gemeente, ondanks deze oproep, maar ad-hoc besluiten blijft nemen 
per, door een voortvarende ondernemer in spe, voorgesteld project(je). 
Bent u bekend met het traject 'identiteit kustplaatsen' van de provincie? De provincie streeft 
differentiatie na en wel om te voorkomen dat iedere kustplaats 'meer van hetzelfde' wordt. 
Wij roepen uw College op - met name de wethouders André Groot (Recreatie en toerisme) en Jelle 
Beemsterboer (Ruimtelijke ontwikkeling) - uw motto ímét elkaar, meer voor elkaar' waar te maken 
en het voortouw te nemen. 
Geef inhoud aan uw ambitie, neem de leiding en breng de betrokken partijen samen om te komen tot 
een regionale visie met betrekking tot strandbebouwing. 
In ons aller belang: stop het 'rukwinden'-beleid. En begin bij Groote Keeten. 

Groote Keeten staat namelijk van oudsher voor rust, ruimte, zee en een prachtig strand. 
Laat dat zo blijven! 
De appartementencomplexen bij de strandopgang zijn met dit vooruitzicht aan de man gebracht. 
Bovendien levert Groote Keeten, in relatie tot haar aantal inwoners, al een meer dan substantiële 
bijdrage aan verblijfsmogelijkheden voor toeristen. Wij noemen u het Sandepark, Roompot/Camping 
Callassande met inmiddels toestemming om 92 chalets te bouwen, Camping de Rozentuin, Camping 
Landleven, de eerder genoemde appartementencomplexen en een ruime particuliere verhuur, zoals o.a. 
De Onderneming en Verhuur 't Botgat. En, niet te vergeten, op termijn het Boskerpark... 
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De toerist die Groote Keeten als bestemming kiest, rekent op de relatieve rust en de gemoedelijkheid 
die ons dorp, ondanks de vele toeristen en de onvermijdelijke overlast, nog altijd uitstraalt. 
Het sleutelwoord is diversiteit. 
Wil je drukte? Ga naar Julianadorp of Callantsoog. 

Uit een snelle rondgang onder dorpsgenoten hebben wij de indruk dat het verzet tegen 
strandbebouwing in Groote Keeten breed wordt gedragen. 
In samenspraak zal bekeken worden hoe wij het verzet tegen de (verdere) aantasting van onze 
leefomgeving vorm gaan geven. 
Helaas voelen wij ons in dit opzicht niet vertegenwoordigd door de Dorpsvereniging Groote Keeten. 
De initiatiefnemer tot strandbebouwing maakt deel uit van het bestuur en daarmee is in onze ogen 
sprake van een ongewenste belangenverstrengeling. 

Deze brief is gericht aan het College, maar wij mailen deze ook aan de betrokken wethouders en de 
fractievoorzitters in de gemeenteraad. 
De ervaring heeft ons geleerd dat bij een (college)besluit dat in gang wordt gezet en nader uitgewerkt, 
inspraak in de eindfase slechts een marginale rol speelt. 
We roepen de raadsfracties daarom op het College op voorhand te verzoeken het voorstel tot 
strandbebouwing in Groote Keeten af te wijzen en aan onze oproep gehoor te geven om, in 
samenspraak met alle relevante partijen, te komen tot een regionale visie op strandbebouwing. 

Tot slot: ons strand is van ons allemaal en dat is de plek waar, ongeacht het jaargetijde, ook de 
inwoners van Groote Keeten nog rust en ruimte kunnen vinden. 
Geen strandbebouwing op het strand van Groote Keeten. U hoort nog van ons! 

s 

M.J. 

cc. Per mail: 
College: wethouder André Groot; wethouder Jelle Beemsterboer 
Gemeenteraad: fractievoorzitters 
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