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Ontheffingsverzoek uitbreiding camping Callassande, gemeente Zijpe

Aanwezig bij dit agendapunt: namens de gemeente de heren P.Morsch (wethouder ruimtelijke
ordening gemeente Zijpe) en J. Paasman (beleidsambtenaar ruimtelijke ordening), de heer T. de
Graaf (de ondernemer van camping Callassande) en als adviseurs de dames D. de Boer (studio
Groenburg) en J. de Graaf (adviseur van de ondernemer).
De ARO heeft tal van vragen over de ingediende plannen. Gaat het om ‘kampeermiddelen’ of
recreatiewoningen? Kan nog wel van een camping worden gesproken? Wat wordt in toelichtende
stukken precies bedoeld met te verwachten ontwikkelingen in het gebied? En hoe verhouden de
ingediende plannen zich daartoe? Wat is de onderlinge verhouding van de verschillende
onderbouwende stukken (ARDA, Studio Groenburg, Bügel Hajema), die elkaar onderling soms
tegenspreken? Waar is de contour van de uitbreiding van de camping aan ontleend? Is het een
bestaande kavellijn of een nieuwe lijn? Waar is de uitspraak dat de nieuwe vorm meer passend is dan
de huidige L-vormige begrenzing naar het landschap toe op gebaseerd? Hoe wordt de
landschappelijke rand vormgegeven met groen? Er is in stukken zowel sprake van open als dichte
beplanting. En wat is de betekenis van de waterloop met schoon water? Moet het water daarin
straks worden rondgepompt? Is de recreatieve verbinding bedoeld voor voetgangers én fietsers en
hoe sluit de verbinding aan op ontwikkelingen in de omgeving?
De planindieners geven aan dat het gaat om permanente stacaravans met een jaarrondvergunning,
maar niet om recreatiewoningen. Voor de vormgeving en inrichting van de rand, die 40 meter breed
wordt, wordt teruggegrepen naar het nollenlandschap met reliëf en heesters. Het is een kunstmatig
element met referenties aan het oorspronkelijke landschapstype, elders in het gebied; samen met
het Noordhollands Landschap wordt dit vormgegeven. De waterloop wordt niet op het
poldersysteem aangesloten en vult zich vanzelf met kwelwater uit de duinen. Voor de lijn van de
begrenzing, die leidt tot een ‘taartvorm’ voor de campinguitbreiding is uitgegaan van een historische
lijn in het landschap, die nog doorwerkt in het grondeigendom, maar in de huidige topografie niet
meer is terug te vinden. De veelheid aan materiaal is terug te voeren op de langjarige planvorming en
de verschillende eisen die overheden hebben gesteld.
De ARO had graag gezien dat het hele gebied van de camping een landschappelijke inrichting met als
uitgangspunt het nollenlandschap had gekregen. Nu wordt alleen de lijst vormgegeven en niet het
schilderij. Een totale landschappelijke inrichting zou economische waarde toevoegen aan de
camping. De eigenaar bevestigt dat dit een aardig concept zou zijn, maar ziet hier geen economische
mogelijkheden toe. Wel wordt ervoor gezorgd dat er geen schuttingen komen. Ook wijst hij er op dat
het Noordhollands landschap als compensatie elders 3,2 ha krijgt.
Hoewel de ARO in principe positief is en gaandeweg de discussie met de planindieners meer
vertrouwen heeft gekregen, worden veel ‘losse eindjes’ ervaren. Het materiaal dat is aangeleverd is
rommelig en geeft geen scherp zicht op ontwikkelingen. Het is nu alsof er een knoop moet worden
ontward. Wat betreft de omgeving wordt voor de ARO gaandeweg duidelijk dat er veel te gebeuren

staat in de omgeving: het Boskerpark met verblijfsrecreatie in een luxe segment moet worden
ontwikkeld, op een naastgelegen perceel aan de oostzijde. Er was ook sprake van landgoederen,
maar daar ziet de gemeente inmiddels van af, wel wordt gedacht aan 14 permanente woningen in
de nabijheid, aan de weg. De ARO heeft behoefte aan een helder overzicht van deze ontwikkelingen
en ziet niet graag steeds losse plannen voor ontheffing en advies langs komen zonder inzicht in de
samenhang. Wat betreft de uitbreiding van Callassande zelf is het gewenst inzicht te krijgen in de
inrichting op hoofdlijnen, een ontwerp: waar zeg je als ARO ‘ja’ tegen?

Conclusie:
a. De ARO adviseert in principe positief over de uitbreiding van de camping met de daarbij
voorgestelde landschappelijke inpassing;
b. De ARO verbindt hier een aantal randvoorwaarden aan:


Aangezien de verschillende aangeleverde plannen en voorstellen nog niet onderling
consistent en goed zijn uitgewerkt, vraagt de ARO een meer definitief
inrichtingsvoorstel voor de camping en de landschappelijke zone, met duidelijk
inzicht in de maatvoering en de plaatsing van stacaravans;



Aangezien er onvoldoende inzicht is gegeven in de samenhang van allerlei
planvoorstellen in de omgeving van Callassande (waaronder het plan voor de
naastgelegen Boskerpolder) vraagt de ARO de gemeente hierin meer inzicht te
verschaffen. Ontheffingsverzoeken voor verdere ontwikkelingen in de omgeving
zullen alleen een positief advies kunnen krijgen als hier een helder inzicht in wordt
verschaft, zowel wat betreft nut en noodzaak als – wat met name voor de ARO
relevant is - wat betreft de landschappelijke samenhang.

