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donderdag 29 november 2018 

18.091438 

De Gemeenteraad en steunfractieleden 

 

College van burgemeester en wethouders 

Stefan Huits 

Opvolging strandopgang Petten, n.a.v. oordeelsvormende vergadering 16-10-2018 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Vanuit de oordeelsvormende vergadering van 16 oktober jl. zijn nog een drietal punten 

gekomen m.b.t. de strandopgang in Petten, waar door het college in dit memo reactie op wordt 

gegeven. Met daarbij het voornemen van het college voor de uiteindelijk te realiseren 

maatregelen bij de strandopgang om het voor mindervaliden mogelijk te maken om op een 

goede en comfortabele manier het Pettense strand te bezoeken, zowel met de auto als met 

bijvoorbeeld een rolstoel vanuit het dorp. 

 

Onderstaande punten 1 t/m 3 met daaronder per punt de reactie. 

 

1. Realiseren van extra invalideparkeerplaatsen boven op de dijk, voor de slagboom 

 

Reactie:  

Dit is onderzocht. Er is gekeken of er voldoende ruimte is in de berm langs de weg om op een 

goede manier, conform de daarvoor geldende richtlijnen en maatvoering een aantal 

mindervalideparkeerplaatsen te realiseren. 

Conclusie is dat deze ruimte onvoldoende is, zie bijlage 1. 

De diepte van een mindervalideparkeerplaats moet 6 meter (conform CROW norm) zijn, deze 

ruimte is er net aan in de berm, tussen de kant van de weg en het steile talud. Hiernaast is er 

echter voor de manoeuvreerruimte een rijbaan breedte nodig van 6 meter (conform CROW 

norm), de rijbaan is hier slechts 4 meter breed. Deze ruimte kan niet in de berm aan de andere 

zijde worden gevonden. Het gevaar dat er bij het manoeuvreren van de dijk wordt gereden is 

zeker niet ondenkbaar.  

Bij schuin parkeren is er minder ruimte nodig, maar er is geen ruimte om te draaien. Ofwel, dan 

zou men achteruit moeten wegrijden, tot beneden aan de Strandweg. Dit is ook onveilig. 

 

Het wordt derhalve sterk afgeraden om hier mindervalidenparkeerplaatsen te realiseren.   

 

2. Mindervaliden bij het strand afzetten, ook met de Europese gehandicaptenkaart 

 

Reactie: 

Dit is een oplossing die gekozen kan worden. Als men in overleg met stakeholders tot 

overeenstemming kan komen, dan is dat een optie. 

Fysiek probleem is de slagboom. Deze zou verplaatst kunnen worden naar boven aan de dijk, 

voor het voet- en fietspad. Door het aanbrengen van extra industrieplaten boven op de dijk kan 

hier dan een keermogelijkheid geboden worden. 
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Men wordt dan voor de slagboom afgezet, om vervolgens op eigen gelegenheid via de 

hellingbaan aan de zeezijde naar beneden en weer terug te komen. 

 

Om mensen aan de zeezijde bij het strandpaviljoen af te kunnen zetten, moet de slagboom 

gepasseerd kunnen worden. Dit zou kunnen door de keuze te maken dat mensen met een 

Europese gehandicaptenkaart de slagboom mogen passeren. 

 

3. Hoe zit het met de toezegging van Boskalis om het afvlakken van de dijk te betalen 

 

Reactie:  

Zie bijlage 2., een reactie per e-mail van de heer Huisman, projectmanager van Boskalis, die 

aangeeft dat geen van de projectmedewerkers die hij heeft gesproken weten van een 

dergelijke toezegging.  

 

 

Bovenstaande in ogenschouw nemende en daarbij al het hieraan voorafgaande meenemend 

in de afwegingen is het de mening van het college dat, om tot een goede oplossing te komen 

de volgende maatregelen gerealiseerd worden: 

1. Aan de zeezijde worden een viertal rustplateau’s aangebracht, aan de dijkzijde langs de 

hellingbaan (om het onderstuiven met zand te verminderen); 

2. Boven op de dijk wordt er zand aangevuld waarmee de bestaande industrieplaten en 

houten vlonders worden uitgevlakt. Een mogelijk aanvullende maatregel hierbij is het 

aanbrengen van extra industrieplaten om zo een keermogelijkheid te creëren, opdat 

mensen boven aan de dijk kunnen worden afgezet. Het is hierbij wenselijk om de 

slagboom te verplaatsen naar boven aan de dijk; 

a. Om het alternatief te kunnen bieden waarbij men met de auto tot bij het 

strandpaviljoen kan worden afgezet is het noodzakelijk om deze mensen de 

mogelijkheid te bieden de (verplaatste) slagboom te kunnen passeren; 

3. 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 

rustplateaus. Het pad wordt uitgevoerd in industrieplaten. Dit is het pad zoals dat eerder 

is voorgesteld door het college. 

4. Mensen met een Europese gehandicaptenkaart krijgen de mogelijkheid om met de auto 

de slagboom te passeren, zodat zij afgezet kunnen worden bij het strandpaviljoen. 

Het is hierbij zeker niet de bedoeling dat er geparkeerd kan gaan worden nabij het 

strandpaviljoen.  

5. De mogelijkheden voor een bijdrage in de kosten vanuit de provincie, via subsidie wordt 

hierbij onderzocht. Als deze kansrijk wordt geacht en na strategische afweging t.o.v. 

andere subsidiabele projecten, wordt deze aangevraagd. Deze aanvraag dient volledig 

met alle daarbij behorende stukken medio januari 2019 bij de provincie worden 

ingediend. Het is derhalve zaak dat er tijdig een besluit wordt genomen, om zo op tijd 

alle benodigde stukken aan te kunnen leveren. 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

 

 

Jelle Beemsterboer 


