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IN': O 9 JUN 2020
Camperduin 06-06-2020

Aan: college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen.

Kopie: gemeenteraad van de gemeente Schagen.

Van: Vereniging strandhuisjes voor Pettemers. Stuknummer: 20.032297

Onderwerp: uitleg beleid

Geacht college.

We hebben gezien dat er voor het 2e jaar een strandtent, "The Sandbar" is opgetuigd op het strand 
van Petten nabij het opslagterrein van het Hoogheemraadschap.

Zoals u weet zijn leden van onze vereniging inmiddels ruim 5 jaar bezig om een positie op het strand 
te verwerven en alle pogingen daartoe zijn tot op heden gestrand. Op mijn eerst vraag aan de 
burgemeester, medio 2015, op de vraag hoe een burger mee kan doen met ontwikkelingen op het 
strand werd ontwijkend geantwoord, mijn vraag of een vereniging kans zou maken is zelfs niet 
beantwoord. Vervolgens werd me door de toenmalige projectleider Wolff geadviseerd om me maar 
aan te sluiten bij een aanbesteding. De groep die het meest in het belang van de Pettemers dacht en 
waar het mogelijk was om deel te nemen is buiten de aanbesteding gevallen. Op onze poging om als 
vereniging in het bestemmingsplan opgenomen te worden is in december 2015 door de wethouder 
negatief geadviseerd aan de raad onder het mom van "geen vertraging oplopen". Onlangs is ons naar 
aanleiding van schríftelijke vragen over het nieuwe voorlopige bestemmingsplan door de huidige 
projectleider mee gedeeld dat de enige mogelijkheid om op strand nog iets voor elkaar te krijgen via 
een nieuwe aanbesteding is....

Groot is onze verbazing dan ook dat het blijkbaar wel mogelijk is om op het strand iets te mogen 
beginnen zonder aanbesteding en blijkbaar ook nog zonder vergunning, deze hebben we in ieder 
geval nooit langs zien komen in aankondigingen en we kunnen hem verder ook nergens vinden!

Blijkbaar wordt deze situatie door de gemeente zo toegejuicht dat men er zelfs nog een 
investeringslening voor wil verstrekken!?

We gunnen iedereen van alles maar u zult begrijpen dat wij dit niet meer snappen.

We vragen u dan ook of u dit, met spoed en jn ieder geval voor 24 juni als de oordeelsvormende 
vergadering over het "voorontwerp bestemmingsplan kust 2020"aan de orde is, schríftelijk aan ons 
wilt uitleggen en graag ook begeleidt met juļlie toestemming voor medewerking aan een zelfstandige 
procedure om recht te doen aan de motie en de wens van de gemeenteraad om de leden van onze 
vereniging ook een positie t&ģuŗjppŗfop ons strand.

Hoogachtend.

Frank Delis/ i 
voorzitter Vsy 
p.a. MostercĮweg 11. 1871 PN Camperduin

xxxxxxxxxxxxmmmmmmmmm

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm


