
ARTIKEL 43
Aan: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Schagen 
Datum:  30-4-2019 
Betreft:  Hellingsbaan Petten 

__________________________________________________________________ 

Einde schriftelijke reactie termijn: 30 mei 2019 
__________________________________________________________________ 

Geacht college, 

De VVD vindt dat er in Petten een goede, toekomstbestendige strandopgang moet 
komen die geschikt is voor mindervaliden. De partij wil overbodige kosten voorkomen.

Achtergrond:  

A. In uw raadsinformatiememo van 29-11-2018 vermeldt u ‘om mensen die niet met 

de auto komen ook de mogelijkheid te geven op een goede manier bij het strand te 

kunnen komen, is het aan de landzijde noodzakelijk om, gezien het te overbruggen 

hoogteverschil en het maximale hellingspercentage van 4% een pad aan te leggen 

met een lengte van ca. 200 meter, met ook hier een aantal rustplateau’s’. 

B. Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 29 januari 2019 informeerde de VVD 

of het mogelijk was om aan de landzijde, vanaf de hellingshoek-knik, een wandelpad 

naar beneden te creëren, langs de rijbaan, waarin rustplateau worden aangebracht. 

Om de flauwe hellingshoek van dit wandelpad mogelijk te maken is het wellicht 

noodzakelijk om dit pad te verlengen middels een lus. 

C. Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 29 januari 2019 gaf de wethouder 

aan dat hij op 30 januari een gesprek had met de provincie over een eventuele 

toekenning van een budget voor deze strandopgang. 

D. Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 29 januari gaf de wethouder aan dat 

hij wilde onderzoeken of het mogelijk was om meer rustplateau’s aan te brengen. 

E. In uw raadsinformatiememo van 21-1-2019 overhandigt u een e-mail van Boskalis 

waarin aangegeven wordt dat zij geen kennis ervan hebben dat er een afspraak zou 

zijn tot het gratis uitvlakken van de kuil op het duin bij Petten. 
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Vragen:  

1. Heeft u het voorstel van de VVD, omtrent een wandelpad met rustplateau’s aan de 

landzijde (zie punt B.), onderzocht op kosten en uitvoerbaarheid? 

2. Bent u ervan op de hoogte dat er reeds is aangevangen met een wandelpad langs 

de hellingbaan in Petten (zie onderstaande foto’s)? En zo ja,  

• Bent u ervan op de hoogte dat dit wandelpad dezelfde hellingsgraad aanhoudt 

als de naastgelegen rijbaan? 

• Bent u ervan op de hoogte dat in dit nieuwe wandelpad geen rustplateau’s 

worden aangebracht? 

• Op welke wijze zijn de raad of inwoners van Petten bevraagd of geïnformeerd 

over de aanleg van dit wandelpad? 

3. Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 29-1-2019 gaf de wethouder aan dat 

hij van mening is dat er waarschijnlijk weinig gebruik zal worden gemaakt van de 

hellingbaan (‘knikkerbaan’) die hij voorstelde, maar dat deze optie de enige 

mogelijkheid is. De raad liet reeds doorklinken deze hellingsbaan niet uit te willen 

voeren. Kunnen we ervan uitgaan dat deze baan na diverse protesten in zijn geheel 

komt te vervallen? 

4. Bent u ervan op de hoogte dat de belofte om de zogenaamde ‘kuil’ tussen de 

huidige hellingbanen gratis uit te vlakken niet door Boskalis is gedaan maar door 

dhr. Bakker van Van Oord ? En is deze organisatie ook op de hoogte van de 

toezegging? 

5. Is het college op korte termijn bereid een aantal eenvoudig aangebrachte 

rustpunten creëren langs de hellingbaan aan de landzijde, vanaf het punt waar de 

hellingshoek naar boven ± 4% is? 

6. Kan het college aangeven welk bedrag er over is gebleven van het oorspronkelijke 

budget van € 100.000,- (bedoeld voor een invaliden-opgang bij Petten) 

7. Wat is de uitkomst van het gesprek dat de wethouder op 30 januari voerde met de 

provincie? Zijn er mogelijkheden dat de provincie bijdraagt in de kosten van een 

mindervaliden-strandopgang? 

Namens de VVD Schagen, 
A. van Wijk 
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