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Oordeelsvormende vergadering 

 

College van Burgemeester en Wethouders 

J.C.J. Beemsterboer 

Bespreeknotitie plan Sint Maartenszee oordeelsvormende vergadering 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding  

 

De versterking van Sint Maartenszee door ruimtelijke ingrepen en ingrepen in het openbaar 

gebied is al een langlopende wens. In 2016 zijn er naar aanleiding van twee inwonersavonden 12 

wensen geformuleerd. Deze zijn deels gerealiseerd. 

De afgelopen maanden heb ik met inwoners en andere belanghebbenden gesprekken 

gevoerd, we hebben het plan op onderdelen herijkt en een realistische fasering opgesteld.  

 

Er heeft op 14 november een overleg plaatsgevonden met een groep belanghebbenden om 

wensen en behoefte te polsen. De bijeenkomst heeft waardevolle informatie opgebracht. Ik 

vraag deze groep als er vorderingen zijn mee te blijven denken, wat tot nu toe enthousiast 

gebeurd. 

 

Vraag  

 

In onderstaand overzicht vindt u een weergave van wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd en 

hoe ik het vervolg voor ogen zien. Ik vraag u middels deze notitie advies over de voorgestelde 

aanpak. 

 

Vervolgprocedure 

 

Om een goed beeld te hebben van wat nog op de planning staat, is het zaak dat u inzicht heeft 

in dat wat in de afgelopen periode reeds gerealiseerd is.  

 

Verlichting 

Er is een oplossing gekomen voor oriëntatie verlichting langs de strandslag zodat nachtelijke 

bezoekers van het strand en paviljoen hun weg naar huis beter kunnen vinden. De oplossing die 

is gerealiseerd, zorgt voor de balans tussen het belang van donkerte in het N2000-gebied en 

mensen die zorgen hebben over de veiligheid op onverlichte paden.  

 

Vernieuwen bestaand/nieuw uitkijkpunt  

Het bestaande uitkijkpunt is gerenoveerd. Er zijn onlangs 

borden en een verrekijker geplaatst. Ook is er een nieuw 

uitkijkpunt is gerealiseerd, waarbij ook een verrekijker is 

geplaatst.  

De verrekijkers worden gesponsord door de toeristische 

ondernemers binnen de OFS waarvoor ik hen zeer dankbaar 

ben. De opening heeft op 26 november plaatsgevonden.  
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Elektrisch vervoer 

Er is een elektrische vervoersvoorziening gekomen tussen het parkeerterrein en het strand. Met de 

strandexploitant is afgesproken dat het paviljoen in elk geval de komende vijf jaar zorgdraagt 

voor het vervoer op deze wijze. In het hoogseizoen wordt deze voorziening intensief gebruikt. 

 

Overige Kust op Kracht onderdelen 

Het vlonderpad op de route naar de opgang noord is recent gerenoveerd. De situatie bij de 

fietsenstalling bij de strandopgang is verbeterd. Begin volgend jaar worden enkele wandelpaden 

gerenoveerd. Daarmee zijn de projecten binnen het provinciale subsidieprogramma Kust op 

Kracht dan afgerond.  

 

Stand van zaken nog aan te pakken onderdelen 

1. Zeeweg, verkeersveiligheid en uitstraling 

Waar staan we? 

In het tweede half jaar van 2017 heeft Prommenz in opdracht 

van de gemeente een verkeerskundige analyse op het 

gebied van de Belkmerweg/Zeeweg en Westerduinweg 

uitgevoerd. Aan de hand van deze analyse hebben zij een 

tweetal schetsontwerpen gemaakt. De eerder aangeleverde 

ideeën van Stichting Toerisme Recreatie Sint Maartenszee zijn 

hierbij ook meegenomen. 

 

Tijdens de bewonersavond van eind januari 2018 zijn de 

ideeën gepresenteerd. De schetsen hadden een concept 

status. Er had nog geen besluitvorming over plaatsgevonden. 

Het doel van deze avond was het ophalen van reacties 

zodat deze voor besluitvorming nog verwerkt konden 

worden. Deze avond heeft ons doen realiseren dat een 

aantal onderdelen in dit gebied niet gepast waren (b.v. de rotonde in de vorm van een 

zonnewijzer en de aangepaste afslag voor Goudvis). Een aantal andere onderdelen komen 

goed tegemoet in de wensen uit omgeving. De meeste van deze ontwikkelingen moeten 

plaatsvinden aan de Zeeweg.  

 

Er zijn gesprekken gevoerd met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als eigenaar 

van de weg. Aanpassingen aan de Zeeweg zijn mogelijk als de weg worden overgenomen  

. Het overnemen van wegen betekent het overnemen van de langjarige kosten van onderhoud. 

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over een eventuele bruidsschat. Ook is niet duidelijk 

of overname noodzakelijk is voor de versterking van Sint Maartenszee. 

 

Waar willen we naartoe? 

Op dit moment wordt overleg gevoerd met HHNK over eventuele overname van alle HHNK 

wegen binnen de gemeente en de daarmee gepaard gaande financiële afwikkeling. 

Afwachten van een eventuele eigendomsoverdracht zal enkele jaren duren. Inhoudelijk heeft dit 

tot gevolg dat aanpassingen aan de Zeeweg op het deel tussen de Belkmerweg en de 

Westerduinweg pas op lange termijn te realiseren zijn (fase 2). Omdat er ook inhoudelijk redenen 

zijn om de focus te verleggen naar andere delen van het dorp zie ik daar op dit moment geen 

groot probleem in.  

 

De gemeente is wegbeheerder zijn van een deel van de Zeeweg (van de N9 tot net na de 

kruising Belkmerweg). Aan dat deel van de weg kan qua weginrichting prioriteit worden 

gegeven. Daarbij wordt onderzocht of het mogelijk is de fietsverbinding daar veiliger te maken 

en het zicht op en aansluiting bij Wildrijk te verbeteren. Hiervoor wordt onderzocht of het mogelijk 

is de bossages tussen het fietspad en de weg te vervangen door andere, lage beplanting. 

  

Planning 

Q1 2019: Plan van aanpak voor de Zeeweg vanaf N9 t/m kruispunt Belkmerweg (fase 1). De 

uitwerking en uitvoering wordt door projectleiding van openbaar gebied begeleid. 

 

2. Parkeerterrein en promenade 

Voor het parkeerterrein en promenade kan de aantrekkingskracht worden versterkt. Door het 

onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning van het zogeheten 4Ha-gebied, moet er 

binnen een jaar gestart worden met de realisatie van deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling 
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brengt met zich mee dat er een goed plan moet komen te liggen voor het gebied er om heen 

(parkeerterrein, promenade en ontsluiting).  

 

De verplaatsing van het fiets en wandelpad aan de zeeweg naar de zuidkant van de weg 

maakt niet langer onderdeel uit van het plan. Met de eigenaren van de winkels en 

appartementen spreken we over eventuele mogelijkheden in de sfeer van bestemmingswijziging 

of renovatie van het complex. Mogelijkheden hier zijn afhankelijk van het draagvlak binnen de 

vereniging voor eigenaren. 

 

Planning 

2e halfjaar 2019 plan van aanpak parkeerplaats, promenade en ontsluiting (Let op! Planning is 

afhankelijk van realisatie hotel 4ha). De uitwerking en uitvoering wordt door projectleiding van 

openbaar gebied begeleid. 

 

3. Eyecatcher voor Sint Maartenszee 

Waar staan we nu? 

Het bleek niet mogelijk om op deze plek langs de provinciale weg een 

kunstwerk te realiseren. De rotonde met zonnewijzer (en verdere 

uitwerking daarvan in het omringende gebied) werd daarbij als 

kunstwerk gezien.   

Waar willen we naartoe? 

De mogelijkheid om bij de parallelweg in Sint Maartensvlotbrug een 

kunstwerk te plaatsen dat refereert aan de kust en natuurbeleving in 

Sint Maartenszee wordt op dit moment onderzocht. Als Rijkswaterstaat 

hier niet aan mee wil werken beëindigen we dit project.  

 

4. Versterking uitstraling Energy&Health Campus 

Er wordt een natuurtoets uitgevoerd op de effecten en eventueel te 

nemen mitigerende of compenserende maatregelen voor het 

aanleggen van een extra duin langs het campusterrein. Met deze informatie weten we wat 

nodig is voor het realiseren van een extra duin. Op basis hiervan kan het vervolg worden 

bepaald.  

 

Waar willen we naartoe? 

Duidelijkheid over de consequenties van het realiseren van een duin. Als realisatie van een duin 

niet mogelijk is, dan zal bij gesprekken over de campus benadrukt worden dat aan de kant van 

Sint Maartenszee landschappelijke inpassingen van de gebouwen gewenst is.   

 

Planning 

- December 2018 rapportage gereed en bepalen vervolg (Q1 2019) 

 

5. Wandelpaden en ommetjes 

Waar staan we nu? 

Het wandelpad langs het land van Fluwel stuitte op verzet bij de Provincie vanwege de 

aansluiting op de Westerduinweg, gezien de beperkte tijd die nog over was voor de subsidie is 

het project destijds stopgezet.  

 

Waar willen we naartoe? 

De ambitie voor versterking van wandelverbindingen en leuke ‘ommetjes’ rond het dorp is niet 

verdwenen. We onderzoeken mogelijke routes en verwachten dat ook de recreatieondernemers 

hierin mee willen denken als het hun grondgebied betreft.  

 

Planning 

Vooralsnog zijn er geen concrete routes in beeld. Als zich kansen voordoen blijft deze ambitie in 

beeld, er wordt nu geen budget voor geraamd. 

 

6. Financiën  

Voorbereidingskrediet (restant)    € 65.000 

Gebiedsvisie      € 750.000 

De Kop Werkt!       € 250.000  

Totaal beschikbaar krediet     € 1.065.000 
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Vanzelfsprekend moeten er in de op te stellen plannen keuzes worden gemaakt. Deze keuzes 

zullen worden afgestemd met interne en externe belanghebbenden. 

 

Vraag 

 

Ik verneem graag uw advies over de voorgestelde aanpak. 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

 

 

 

Wethouder Ruimte & Economie 

Jelle Beemsterboer 

 


