Nijmegen, 3 januari 2016

Aan: Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
Betreft: WOB verzoek met betreking op toetsing door de provincie van de plannen voor
Duynpark Callantsoog te Groote Keeten.

Hierbij doe ik een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) in het kader van de taken van
uw College als bestuursorgaan, als bevoegde autoriteit, verantwoordelijk voor verlenen van
toestemming voor uitzonderingen op bestaande bestemmingsplannen of omgevingsplannen. En tevens
toezichthouder op handelen van de gemeenten in Noord-Holland mbt bouwen, bestemmingsplannen of
omgevingsvergunningen, alsmede toetsend orgaan.
Het Wob-verzoek:
In kopie worden opgevraagd alle documenten die betrekking hebben op:

-

De plannen die Roompot Vakantieparken (Hierna Roompot) dan wel Arcus (Group) (Hierna

Arcus) in 2014 bij de gemeente Schagen indiende voor het tot stand brengen van Duynpark
Callantsoog te Groote Keeten.
-

De omgevingsvergunning die de gemeente Schagen juli 2015 wilde verlenen / verleende aan
Roompot / Arcus voor de totstandkoning van Duynpark Callantsoog.
Correspondentie tussen ambtenaren van de gemeente Schagen, onder wie de ambtenarerk
met ambtenaren van de provincie Noord-Holland, in het
bijzonder ambtenaar

over camping Calassande en / of Duynpark Callantsoog.

Correspondentie over het besluit dat de ARO van de provincie Noord-Holland op 22 november
2011 nam over de uitbreiding van Camping Catlassande in Groote Keeten.
Correspondentie in relatie tot de omgevingsvergunning die de gemeente Schagen in 2015 wilde
verlenen / heeft verleend voor de totstandkoming van Duynpark Calantsoog in Groote Keeten.
Al dan niet in relatie tot het bovengenoemde besluit dat de ARO nam over de uitbreiding van
Camping Callassande op 22 november 2011.

-

De e-mail van ambtenaar

ian de provincie Noord-Holland aan ambtenaar

‘an de gemeente Schagen, verstuurd op maandag 23 maart 2015 waarin
schrijft over ‘Uitbreiding camping Callassande’, in werkelijkheid over de plannen voor
Duynpark Callantsoog. Deze e-mail noemt de gemeente Schagen ‘Overlegreactie provincie’
mbt verlenen van de Omgevingsvergunning voor Duynpark Callantsoog.
-

Die betrekking hebben op toetsing van de provincie Noord-Holland van de (nieuwe) plannen
van Roompot / Arcus voor het totstand komen van Duynpark Callantsoog, op de plek waar de
uitbreiding van Camping Callassande aanvankelijk was beoogd.

-

Over de vragen die L. van Raan van de Partij voor de Dieren op 18 september 2015 stelde aan
het cCollege van GS van de provincie Noord Holland over Duynpark Callantsoog.

-

Over het antwoord dat het College van GS op 17 november 2015 aan de Statenleden gaf op de
vragen van de Partij van de Dieren over Duynpark Callantsoog.

Het WOB-verzoek betreft alle documenten bij en onder u waaronder notulen, notities, stukken over
intern beraad, adviezen, juridische adviezen, gespreksnotities, telefoonnotities, brieven, lobbyproducten,
fotomateriaal, audio- en video-opnames en databases enz, enz.
Dit alles ongeacht de wijze van vastiegging waaronder ook e-mails en hun bij lagen. En ongeacht of
documenten intern dan wel extern vervaardigd zijn, wel of niet in opdracht zijn ontstaan, wel of niet
tegen betaling zijn gemaakt.
Kortom alle documenten inzake het onderwerp bij en onder u, de provincie Noord-Holland.
Ongeacht hun status of titel, ongeacht hun wijze van vastlegging.

Doorgeleiding
In dit dossier bent u dossiervoerend, daarom wordt het verzoek bij u ingediend. Het kan zijn dat niet al
het gevraagde zich nu fysiek bij of onder u bevindt. Mocht dit het geval zijn, dan wordt nu gevraagd om
actieve en tijdige doorgeleiding. (Doorgeleiding mag niet opschortend werken op de
standaardtermij nen).

Verstrekkingsvoorkeur

Indien de documenten zich bij en onder u bevinden in digitale vorm dan heb ik een voorkeur voor
verstrekking als digitale kopie, in andere gevallen als papieren kopie. Indien u voor verstrekking van
gevraagde documenten kosten in rekening brengt, heb ik daarover graag vooraf overleg.

Ambtshalve beperkte verstrekkingsvormen
U wordt verzocht om verstrekking in kopie van al het gevraagde. Mocht u sommige documenten of
delen van documenten weigeren, dan wordt u verzocht dat per document of deel daarvan zaaksgebonden
te motiveren. Weigert u documenten in zijn geheel, dan wordt u verzocht een lijst van de geweigerde
documenten op te stellen zodat na de beslissing ultieme duidelijkheid bestaat over welke documenten
het gaat. Weigert u documenten of delen daarvan, dan wordt u subsidiair gevraagd om over te gaan tot
ambtelijk- beperkte verstrekking met in meest subsidiaire positie tenminste de naakte feiten. Dit laatste
is zeer van belang om een reconstructie, zoals de Wob beoogd te faciliteren, te maken.

Termijnen en overleg:

Gelet op de overzichtelijkheid van het gevraagde ga ik er vanuit dat verstrekking binnen 2$ dagen
mogelijk moet zijn.
Als er onduidelijkheden zijn over de in het verzoek gebezigde terminologie, of als sommige vragen
onduidelijk zijn, dan verzoek ik om overleg alvorens u beslist. Een overleg dat, zoals de Awb dat
omschrijft, de termijnen niet kan opschorten.

Graag verneem ik,

met vriendelijke groet,

-
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Verzenddatum
—

Geachte mevrouw

Op 4 januari 201 6 ontvingen wij uw verzoek om informatie in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur.
U heeft ons verzocht om informatie over de plannen die betrekking
hebben op het recreatiepark Callassande Duynpark de Groote Keeten in
de gemeente Schagen.

3 FEB. 2016

Kenmerk 751602-761375

Uw kenmerk

Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw verzoek om
informatie.
Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de documenten die
betrekking hebben op uw verzoek.
U verzoekt om documenten die betrekking hebben op het
bestemmingsplan dat voorziet in de uitbreiding van het park
Callassande (2011) en documenten die betrekking hebben op de
omgevingsvergunning (met gewijzigde bouwhoogte) uft 2015:
1. De plannen die Roompot Vakantieparken (hierna Roompot) dan
wel Arcus (Group) (hierna Arcus) in 2014 bij de gemeente
Schagen indiende voor het tot stand brengen van Duynpark
Callantsoog te Groote Keeten.
2. De omgevingsvergunning die de gemeente Schagen juli 2015
wilde verlenen / verleende aan Roompot / Arcus voor de
totstandkoming van Duynpark Callantsoog.
Wij beschikken niet zelf over deze documenten, deze zijn echter al door
de gemeente Schagen openbaar gemaakt en op Internet gepubliceerd
op de site
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Wij hebben de lijst met de door de gemeente openbaar gemaakte 148
documenten hier bijgevoegd. De documenten tot en met nummer
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1 40604 hebben betrekking op het bestemmingsplan en de rest heeft
betrekking op de omgevingsvergunning.
3. Correspondentie tussen ambtenaren van de gemeente Schagen,
onder wie de ambte na
.ianO, in
met ambtenaren van de provincie w
camping
over
Calassande en / of
bijzonder ambtenaar
Duynpark Callantsoog.
Zie onder punt 6.
4.

Correspondentie over het besluit dat de ARO van de provincie
Noord-Holland op 22 november 201 1 nam over de uitbreiding
van Camping Callassande in Groote Keeten.

De verslagen van de ARO zijn geplaatst op de provinciale website
kqp’JLQiinrt! onder het thema ruimtelijke ordening en
deelthema ARO.
Wij hebben het verslag van de ARO bijgevoegd.
Over dit verslag hebben wij verder geen correspondentie in ons bezit.
Correspondentie in relatie tot de omgevingsvergunning die de
gemeente Schagen in 201 5 wilde verlenen / heeft verleend voor
de totstandkoming van Duynpark Calantsoog in Groote Keeten.
Al dan niet in relatie tot het bovengenoemde besluit dat de
ARO nam over de uitbreiding van Camping Callassande op 22
november 201 1.
van de provincie Noord
6. De e-mail van ambtenaar
van de gemeente Schagen,
Holland aan ambtenaar
verstuurd op maandag 23 maart 201 5 waan,
schrijft over Uitbreiding camping Callassande’, in werkelijkheid
over de plannen voor Duynpark Callantsoog. Deze e-mail noemt
de gemeente Schagen ‘Overlegreactie provincie’ mbt verlenen
van de Omgevingsvergunning voor Duynpark Callantsoog.
7. Die betrekking hebben op toetsing van de provincie Noord
Holland van de (nieuwe) plannen van Roompot / Arcus voor het
totstand komen van Duynpark Callantsoog, op de plek waar de
uitbreiding van Camping Callassande aanvankelijk was beoogd.
5.

De overlegreactie van de provincie, dat is het document dat betrekking
heeft op de beoordeling van de omgevingsvergunning door de provincie
Noord-Holland,is op bovengenoemde website van de gemeente al
openbaar gemaakt. Het betreft document nr. 150323 op bijgevoegde
lijst. De resultaten van de toetsing zijn ook weergegeven in de
beantwoording van de Statenvragen zoals hieronder aangegeven bij
punt 8 en 9
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8. Over de vragen die L. van Raan van de Partij voor de Dieren op
1 8 september 201 5 stelde aan het College van GS van de
provincie Noord Holland over Duynpark Callantsoog.
9. Over het antwoord dat het College van GS op 1 7 november 201 5
aan de Statenleden gaf op de vragen van de Partij van de Dieren
over Duynpark Callantsoog.
De beantwoording van de Statenvragen is openbaar gemaakt op de
provinciale website ww
çI:hqiJarçn! onder Provinciale Staten en
het thema Statenvragen.
We hebben echter het document ook nog als bijlage toegevoegd.
In de documenten die op Internet geplaatst zijn, zijn passages
onleesbaar gemaakt. Dit is gedaan ten aanzien van de gegevens die
betrekking hebben op personen van de provincie en de gemeente
Schagen met uitzondering van die van bestuurders.
De namen zijn onleesbaar gemaakt om redenen van privacy als bedoeld
in artikel 1 0, tweede lid, onder e van de Wet openbaarheid van bestuur.
Wij verwachten hiermee te hebben voldaan aan uw verzoek om
informatie. Mocht u van mening zijn dat informatie ontbreekt, dan
vragen wij u vriendelijk om dat binnen twee weken schriftelijk aan ons
kenbaar te maken en daarbij aan te geven welke documenten u nog
graag zou ontvangen.
Mocht u naar aanleiding van ons besluit nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de contactpersoon, zoals genoemd bovenaan in
deze brief.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Directeur Beleid
H.J. Schartman

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde Staten van Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw

414
751 6O2761 375
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag
bereikbaar bent.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken:
www.noord-holland.nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u
kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als
bezwaarmaker niet aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
-

—

