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Thema Vraag/reactie Inspreker Antwoord

financien

Wat  is de winst voor de gewone man? Mensen die minder willen inplaats van meer, waar kunnen die 

nog terecht? Antoinette Snip

Ook de bewoners van Petten zelf hebben voordeel van de plannen. Het Plein 1945 

wordt opgeknapt. De Tankvallen krijgen een onderhoudsbeurt. En daarnaast worden 

de uitgestrekte nieuwe strand heel toegankelijk gemaakt voor iedereen die van strand 

en zee wil genieten. Er komen meer en mooiere strandopgangen en duinen over de 

dijk heen. Lang niet alles wordt bebouwd, zodat ook de Pettemers zelf hiervan kunnen 

genieten. Dit is geen winst in financiele zin maar winst door een toegenomen 

belevingswaarde van het dorp Petten. In de komende tijd zal er nog een planologische 

procedure worden gevolgd. Een inspraaktraject maakt daar onderdeel van uit. Er is 

dan nog volop gelegenheid om te reageren op de plannen.

financiën

Op welke cijfers, met betrekking tot bezettingsgraad van zo’n complex in deze regio, is dit object 

gestoeld? Ambro van Straten

Het appartementengebouw wordt gerealiseerd door ontwikkelaar Peter Tuin. Deze 

ontwikkelaar wil al heel lang appartementen bouwen ter plaatse van Huis ter Duin. 

Deze ontwikkeling bij Huis ter Duin gaat nu niet meer door. Het is onbekend met 

welke bezettingsgraden er door de ontwikkelaar is gerekend. 
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Geachte leden van de gemeenteraad,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Na de informatieavonden op 4 en 5 maart jl. in Petten en Tuitjenhorn, hebben ruim 30 inwoners en ondernemers van Schagen en daarbuiten gereageerd op de resultaten van de 

haalbaarheidsonderzoeken. Soms was er sprake van een kritisch geluid en soms kregen we aanvullende opmerkingen. We hebben alle vragen uit de reacties thematisch geordend 

en zo goed mogelijk beantwoord. Het resultaat is in een tabel opgenomen.

Graag bieden wij u hierbij de Nota van Antwoord aan, evenals de onderbouwing van de fasering en de toelichting met betrekking tot de hoogte van het krediet in een aparte bijlage, 

zodat u de resultaten in uw bestuurlijke afwegingen kunt betrekken.

Met vriendelijke groet,

 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

.
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financiën

De Nota Verblijfsrecreatie 2008 van Zijpe beoogt geen forse uitbreiding van verblijfsaccommodaties, 

maar kwaliteitsverbetering en differentiatie van bestaand aanbod. De nu voorgestelde forse 

uitbreiding lijkt niet ingegeven door de vraag van marktpartijen, maar om voldoende inkomsten te 

genereren om sloop, zand, nieuwe infrastructuur en bestrating te kunnen bekostigen Hans Haenen

De voorgestelde uitbreiding van de verblijfsrecreatie in Petten past in het beeld dat 

naar voren is gekomen uit de marktconsultaties. De Nota Verblijfsrecreatie is niet 

meer actueel en niet als uitgangspunt genomen.

financiën)

De opbrengsten moeten de investeringen dekken. In de begroting van 20 miljoen euro lijkt niets 

opgenomen voor voorzieningen die Petten een eigen profiel en identiteit kunnen geven. Wij pleiten 

voor uitkijkplatforms, brede houten trappen, vogel-observatiepunten, uitkijktoren, opslag voor 

visserboten, bootjes op het strand, Petten als surfdorp, multicultureel strandpaviljoen met 

kleedruimtes, lockers, douches en bijeenkomstruimte. Ook KNRM en Zand tegen Zee niet wegstoppen 

maar prominente plek geven Hans Haenen

Naast Plein 1945 komt er ook een soort voorportaal in de duinen. Deze 

ontmoetingsplek is heel geschikt om allerlei voorzieningen te realiseren die Petten een 

eigen identiteit geven. Wij denken dat ook het iconische appartementengebouw bij zal 

dragen aan deze identiteit. Wij juichen het toe als er allerlei kleinschalige 

voorzieningen komen, op intitiatief van burgers en ondernemers, die bijdragen aan 

het voorzieningenniveau en de belevingswaarde van Petten. Hiervoor is er ook ruimte 

in het plan. Met KNRM is er een aantal gesprekken gevoerd. Voor hen geldt dat ze snel 

via een extra brede strandopgang naar zee kunnen komen. 

financiën

Wil de commissie nagaan of het zand daadwerkelijk voor 1 april bij HHNK besteld moet worden? 

Bestelling in de zomer lijkt vroeg genoeg, omdat Boskalis dan nog bezig is met vooroevers en er tijd 

genoeg is voor ontzilting van het zand Hans Haenen

De gemeente heeft langdurig gesproken met HHNK over de zandlevering. HHNK heeft 

hier met ons afspraken over gemaakt. HHNK is contractpartner van de 

aannemerscombinatie en moet zich ook aan de afspraken met deze combinatie 

houden. 

financiën

Het afgelegde traject waarbij adviseurs hebben getracht de hoofdlijnen uit de Structuurvisie in plannen 

vorm te geven en marktpartijen te consulteren over de haalbaarheid daarvan heeft onzes inziens 

geleid tot het verleggen van de ruimtelijke wenselijkheid naar de financiële haalbaarheid van de 

plannen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de plannen sinds de presentatie door de wethouder op 17 feb. 

op een aantal punten zijn bijgesteld. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit puur om 

financiële redenen is gebeurd. J.M. Kruit

De door de gemeente Zijpe vastgestelde Structuurvisie is ruimtelijk in de basis 

hetzelfde gebleven. Wel is het plan uitgewerkt. Naar onze mening is het plan hierdoor 

sterk verbeterd en veel functioneler geworden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de 

verkeersstructuur en het parkeren. Destijds was het heel gebruikelijk om (dure) 

woningbouw een prominente plek te geven in het verdienmodel. Daar is vanaf 

grotendeels vanaf gezien. Er is nu gekozen voor meer verblijfsrecreatie. Dat geeft 

meer garantie dat de investeringen worden terugverdiend en past beter in de nieuwe 

meerjarenvisie van de gemeente, die sterk gericht is op het stimuleren van de 

economie.

financiën

De beleving van de publieke ruimte -dorp,duin en strand-  zou bepalend moeten zijn voor elke 

businesscase. Economische realisatie op korte termijn moet ook de waardes van de lange termijn 

dienen. Een vastgoedwaarde gebaseerd op dorpse identiteit en van rustiek, kleinschalig duinmilieu lijkt 

in uw voorstel op voorhand onmogelijk gemaakt.

West8 (Adriaan Geuze 

en Edzo Bindels) en 

Reitsma Stedebouw 

(Miranda Reitsma)

De gemeente heeft recent een meerjarenvisie vastgesteld. Stimulering van de 

economie is een van de grote speerpunten in deze visie. De opgestelde MKBA 

(Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) geeft een positieve uitslag ten aanzien van 

de Maatschappelijke ontwikkelingen die er zullen plaatsvinden. Het huidige Petten 

heeft maar beperkt een dorpse identiteit en biedt daarom maar weinig mogelijkheden 

om op voort te borduren. 

financiën

De dorpsstraat, als verbinding naar het strand en als levensader voor de middenstand, is onontbeerlijk. 

Het weglaten van de nieuwe afslag zal op rustige dagenen in de winter de economische activiteit 

ernstig schaden en het nieuwe plein is nog eens extra concurrentie. Versnippering is een fout principe. 

Economische duurzaamheid staat hier op het spel.

West8 (Adriaan Geuze 

en Edzo Bindels) en 

Reitsma Stedebouw 

(Miranda Reitsma)

De straat door het centrum van Petten blijft in plannen een belangrijke functie 

houden. Teveel verkeer is echter ongewenst. Dit zou een goede pleinontwikkeling 

belemmeren. Het college heeft er bewust van afgezien om vanaf de Westerduinweg 

een afslag te maken over de secondaire waterkering van het hoogheemraadschap. Dat 

zou een ontsierende werking hebben op het landschap, door de grote hoeveelheid 

asfalt die hiervoor nodig is en strijdig zijn met ons voornemen om natuur te 

ontwikkelen op deze dijk. Daarnaast kost deze afslag meer dan  €2 miljoen. Wij 

voorzien een complementaire ontwikkeling op het voorportaal. Hierdoor wordt 

concurrentie vermeden en ontstaat er een aantrekkelijker geheel.

.
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financiën

Om onduidelijke redenen is er in de nieuwe voorstellen naast gronden van Staatsbosbeheer en 

gemeente nu ook een derde: ontwikkelaar Tuin, meegenomen. Dit leidt tot afhankelijkheid van die 

derden. Dit geldt ook bij duinvallei Corfwater. Waarom wil men zich bij voorbaat afhankelijk maken 

van een derde partij?

West8 (Adriaan Geuze 

en Edzo Bindels) en 

Reitsma Stedebouw 

(Miranda Reitsma)

Het college vindt het een gemiste kans als de gronden van ontwikkelaar Tuin nu niet 

worden meegenomen in de plannen. Nu is er de kans om een geintegreerd geheel te 

ontwerpen. Dit komt het totale plan ten goede en biedt de gelegenheid om samen te 

werken met een belangrijke grondeigenaar. 

financiën

Uw keuze voor borgen van de financiële haalbaarheid doet juist afbreuk aan de kwaliteiten die in de 

Structuurvisie van 2012 werden beoogd. De unieke kans van duinmilieu lijkt nu vooral ten goede te 

komen aan het toevallige korte termijn belang van derden. De meerwaarde voor het dorp zelf wordt 

hieraan ondergeschikt gemaakt.

West8 (Adriaan Geuze 

en Edzo Bindels) en 

Reitsma Stedebouw 

(Miranda Reitsma)

Het college is van mening dat er een ruimtelijk goed plan is ontworpen. Niets doen zou 

een gemiste kans zijn, omdat juist nu de gelegenheid zich voordoet om gelijktijdig met 

de kustversterking goedkoop zand uit zee te halen. Nu niets doen zou ook betekenen 

dat Petten weer langdurig geen zicht krijgt op ruimtelijke en economische 

ontwikkeling.  De meerwaarde voor het dorp, wordt juist door de plannen gediend. 

Dat bij de uitwerking van de plannen is afgeweken ten aanzien van het fysieke 

programma is zeker het geval. Het college heeft hier bewust voor gekozen. 

iconisch

Dat fallus ding op het duin is een aanfluiting. Niet hoger maken dan 4 lagen en 50 meter lang en bedek 

de achterzijde met zand. F. Kloos

Op dit moment is er nog niet bepaald hoe het appartementengebouw er uit zal komen 

te zien. Daar is nog een heel proces voor nodig. Ook de randvoorwaarden voor zo'n 

gebouw moeten nog worden uitgewerkt. De gemeente zal nog een 

beeldkwaliteitsplan opstellen om haar eisen en wensen ten aanzien van de 

beeldkwaliteit goed vast te leggen. Met de ontwikkelaar wordt er nog overlegd op 

welke wijze de gemeente kan participeren bij het kiezen van het uiteindelijke ontwerp.

iconisch Het afgrijselijke appartementencomplex hoort niet op het duin. V.d. Hulst

Tijdens de marktconsultaties is duidelijk geworden dat Petten te weinig een eigen 

identiteit heeft, te onherkenbaar is en te weinig zichtbaar. Het gezicht van Petten zal 

in belangrijke mate worden bepaald door de nieuwe voorzieningen die er zullen 

komen.Wij denken dat een markant gebouw bijdraagt aan de identiteit van Petten en 

in de loop der jaren steeds meer aan een positief imago van Petten zal bijdragen. Door 

het gebouw op een duin te plaatsen wordt het beeld versterkt. Dit ondanks dat het 

duin met het gebouw erop, maar een deel van de plannen vormt. 

iconisch Geen iconisch gebouw op een duin, dat is niet natuurlijk Antoinette Snip

Het nieuwe duinlandschap is een kunstmatig landschap. Momenteel bepaalt vooral de 

bebouwing van het huidige Petten en de Pettemer Zeewering het beeld van de 

badplaats. Het nieuwe beeld zal door het nieuwe duinlandschap met de nieuwe 

bebouwing worden bepaald. De gemeente zal nog door het opstellen van een 

beeldkwaliteitsplan een bepalende rol spelen bij het ontwerp en meepraten over bij 

de uiteindelijk keuze van wat er komen gaat. Ook het college wil graag een bij Petten 

passende kwaliteit realiseren.

iconisch

Architecten drukken graag een stempel maar denkt hij echt dat een iconisch bouwwerk een verrijking 

is voor het dorp? Het detoneert al in Zandvoort, zo armoedig. Horizonvervuiling, niet doen. Irene van Schie

De gemeente heeft stevige ambities met de realisatie van het appartementengebouw. 

Het streven is om er juist niet iets armoedigs van te maken maar iets dat de kusttlijn 

versterkt. Spraakmakend maar ook oogstrelend. 

iconisch

Reacties die ik hoor in Petten: Totaal niet passend in het landschap en een veel te grote aantasting van 

de omgeving. Ambro van Straten Zie eerder antwoord.

iconisch

Gevoelsmatig zijn dit soort gebouwen een prestigeobject. Laat het een markant gebouw worden door 

één te zijn met de omgeving, dan zal het pas echt een project worden om mee te pronken Ambro van Straten

In een eerder antwoord hebben we al ons ambitieniveau neergezet. Eén zijn met het 

landschap kan een goede oplossing zijn. Een autonome vorm zou ook kunnen. We zijn 

nog niet zo ver dat we al samen met u hebben bepaald wat er precies moet komen. 

Dat ligt nog voor ons.

.
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iconisch

Een flatgebouw op het duin is niet gepast. Het verzet van de kustbevolking tegen horizonvervuiling en 

windmolen neemt juist toe. Ook gaat men er blijkbaar aan voorbij dat de zandsuppletie duurt tot 2050. 

Een gebouw kan dit belemmeren en het risico is er dat het na 30 jaar gesloopt moet wegens andere 

inzichten in kustverdediging. Het laatste stuk natuurlijk noordkust gaat met het gebouw verloren, de 

rest van de kust wordt al ontsierd door gebouwen en schoorstenen R. Vriesman

Wij hebben zeker niet het standpunt dat nieuwe bebouwing langs de kust per definitie 

horizonvervuilend is. Integendeel: wij denken juist dat een goede keuze verrijkend is 

voor het landschapsbeeld. Vanzelfsprekend zullen wij onze ambities af moeten 

stemmen met HHNK. Zij zijn bepalend voor de kustveiligheid. Het lijkt ons nogal ver 

gaan om te concluderen dat een enkel, weliswaar markant gebouw, bepalend zal zijn 

voor de gehele noordelijke kustlijn. 

iconisch 

De maat van het hotel wijkt in maat, schaal en vormgeving sterk af van de Structuurvisie, die spreekt 

over een ontspannen dorpse bebouwing. Het hotel mag anders zijn, maar moet zich voegen in de 

traditie van badhotels uit begin 20e eeuw; dit zegt de Structuurvisie op pagina 67). Geeft tips over 

architectuur en materiaal Hans Haenen

Wij hebben de hoofdlijn van de vastgestelde Structuurvisie overgenomen. Het nieuwe 

duinlandschap, zoals neergezet in de vastgestelde Structuurvisie is bijna identiek 

gebleven. De te bouwen nieuwe voorzieningen zijn meer eigentijds. Op dit punt wijken 

we inderdaad af van de referentiebeelden die er in de Structuurvisie werden 

opgenomen. De door u getoonde beelden spreken ons aan en passen in het 

eigentijdse karakter dat we graag willen bereiken. Wat er uiteindelijk komt is 

overigens nog lang niet duidelijk. De gemeente zal nog een beeldkwaliteitsplan 

opstellen om hierover meer duidelijkheid te krijgen. 

iconisch

De maten van het gebouw als landmark passen meer bij een plaats als Scheveningen dan bij het 

romantische duindorp Petten. Een flatgebouw zou bevreemdend en absurdistisch werken Hans Haenen

Scheveningen is inderdaad niet te vergelijken met Petten. Het bouwen van één 

markant gebouw maakt van Petten nog geen Scheveningen. Voor het op te stellen 

beeldkwalieitsplan zal nog het nodige onderzocht moeten worden, alvorens te kunnen 

bepalen welke randvoorwaarden passend zijn voor een iconisch gebouw in Petten. 

iconisch

Niets iconischer in een kustplaats dan een vuurtoren. Door deze zorgvuldig vorm te geven, draagt het 

sterk bij aan het romantische karakter van een vissersdorpje, zoals toeristen Petten graag willen zien. 

Tips over vorm en inhoud vuurtoren Hans Haenen

Een vuurtoren als iconisch gebouw is vaker genoemd. En wellicht is dat geen gek idee. 

De tijd moet leren wat er straks wordt gerealiseerd. 

iconisch Romantische badplaats en iconisch gebouw passen niet bij elkaar. J.M. Kruit

Petten is op dit moment zeker geen romantische badplaats. De nieuwe bebouwing is 

heel bepalend voor de toekomst. Het is de vraag of het realiseren van een romantische 

badplaats wel zo wenselijk en realistisch is. Zowel in ruimtelijke zin als vanuit de 

financiele haalbaarheid. Het is overigens zo dat een romantisch gebouw ook iconisch 

kan zijn en passend in Petten. We weten nog echt niet hoe het gebouw er uit komt te 

zien. In een op te stellen beeldkwaliteitsplan zullen we eisen opnemen over wat we 

geschikt vinden om in Petten te bouwen. 

iconisch

We voelen ons verplicht u te attenderen op gevaarlijke consequenties van de verandering in de 

plannen. Het uitgangspunt van dorp in rustig duinmilieu is losgelaten voor economisch belang. Het 

gebouw van 12 lagen op de top van de duinen zal in schaal, omvang en verschijningsvorm domineren 

en de identiteit van Petten veranderen. Dit ondermijnt de ambitie het dorp een romantische impuls te 

geven.

West8 (Adriaan Geuze 

en Edzo Bindels) en 

Reitsma Stedebouw 

(Miranda Reitsma)

De gemeenteraad heeft onlangs een meerjarenvisie vastgesteld. Economische 

ontwikkeling is één van de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. De 

middenstand en horeca zijn gebaat met ontwikkelingen die zorgen voor meer 

recreanten en toeristen. Het college is van mening dat de nieuwe bebouwing straks 

voor een aantrekkelijk ogende badplaats kan zorgen die veel mensen aanspreekt. Het 

is overigens nog niet duidelijk hoe de bebouwing er uit zal komen te zien. Er zal ook 

nog een planologische procedure worden gevolgd waar een inspraakprocedure aan is 

gekoppeld.

.
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iconisch

Hoogbouw wordt in andere badplaatsen zeer betreurd. De 'torens' detoneren de dorpssilhouetten, 

maken slagschaduw en valwinden etc. In Noordwijk is er juist een geweigerd. De schaal is hachelijk 

voor een dorp als Petten.

West8 (Adriaan Geuze 

en Edzo Bindels) en 

Reitsma Stedebouw 

(Miranda Reitsma)

Voor het college is het geen uitgemaakte zaak dat hoogbouw per definitie detoneert. 

Er zal nog een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld, waarin richtlijnen worden 

opgenomen over de te realiseren bebouwing. Daarmee wordt er een stap gezet in 

richting van de realisatie. Pas daarna zal er een gebouw ontworpen kunnen worden. Er 

is een planologische procedure nodig om de plannen te kunnen realiseren. De weg tot 

realisatie is een lange weg met mogelijkheden voor de bewoners om in te spreken. 

iconisch

We adviseren een zorgvuldige hoogteanalyse te maken om het maximale volume en de locatie te 

bepalen.

West8 (Adriaan Geuze 

en Edzo Bindels) en 

Reitsma Stedebouw 

(Miranda Reitsma)

Wij zijn het met u eens dat er nog de nodige analyses nodig zijn. Dat geldt niet alleen 

voor de hoogte maar ook voor de andere aspecten van het te ontwerpen gebouw. Het 

realiseren van goede kwaliteit is ook onze zorg. 

iconisch

In het duin worden grote gebouwen als verstorend ervaren. Het gebouw zal het nieuwe duinlandschap 

overschreeuwen, want is 2x zo hoog als het panoramaduin. Ook de enclave van recreatiewoningen 

ondermijnt de continuïteit van het duinlandschap. De zandige oplossing van strand en duin verliest 

direct zijn glans en dat is kind met badwater weggooien.

West8 (Adriaan Geuze 

en Edzo Bindels) en 

Reitsma Stedebouw 

(Miranda Reitsma)

Het college gaat er juist van uit dat het duinlandschap en de geplande bebouwing 

elkaar zullen versterken. Voor de verdere uitwerking is hiervoor ook nog veel 

onderzoek nodig.

iconisch

De verandering van duinhotel naar appartementenhotel leidt tot minder bezoekers waar het dorp van 

kan meeprofiteren.Een hotel heeft meer bezoekers dan appartementen die in het gunstigste geval 

permanent bewoond worden. Hier schiet het dorp niets mee op.

West8 (Adriaan Geuze 

en Edzo Bindels) en 

Reitsma Stedebouw 

(Miranda Reitsma)

Een goed lopend hotel heeft zeker een meerwaarde. Recreatieappartementen zullen 

ook de econonie stimuleren. We verwachten dat de realisatiemogelijkheden van een 

appartementengebouw groter zijn dan van een hotel. Het is overigens de bedoeling 

om de appartementen te laten verhuren, zodat er meer spin off van uit gaat dan bij 

vaste bewoning.

infra

Bewaakt en betaald parkeren straks? Anders te veel verkeerstromen en met name voor gasten en 

kinderen vanaf De Watersnip te gevaarlijk. F. Kloos

We denken nu niet aan betaald parkeren. Dat zou onnodig de aantrekkelijkheid van 

het nieuwe Petten geweld aan doen. Verkeersveiligheid is voor ons zeker een 

belangrijk item. Hier gaan we zeker nog aandacht aan schenken en de plannen 

optimaliseren.

infra De Noorder-hazedwarsdijk tot verkeersweg maken is te zot voor woorden F. Kloos

Het is ons niet helemaal duidelijk wat wordt bedoeld met de uitspraak " te zot voor 

woorden". De Structuurvisie zoals deze door de gemeente Zijpe werd vastgesteld, was 

nog maar beperkt uitgewerkt op gebied van de infrastructuur. Er is een hele 

pragmatische en simpele oplossing gekozen om de verkeersstromen te geleiden. Een 

ringstructuur maakt het noodzakelijk om ook aan de zuidzijde van Petten oplossingen 

te zoeken. Wij denken dat een opwaardering van het tracé van de 

Noorderhazedwarsdijk een hele voor de handliggende oplossing is. 

infra Met een ring om Petten gaat straks niemand meer door Petten en koopt niemand wat bij de winkels F. Kloos

Wij denken dat het onmogelijk is om op drukke dagen al het verkeer dat van en naar 

Petten wil door het centrum te leiden. Het zou ook onmogelijk worden om een 

aantrekkelijk Plein 1945 te realiseren als hier grote verkeersstromen over het plein 

worden geleid. Wij zullen er zeker voor zorgen dat er autoverkeer over het plein 

mogelijk blijft en een aantal parkeerplaatsen wordt aangelegd. De huidige plannen 

zullen zeker een impuls zijn voor de detailhandel en de horeca op het plein. We zullen 

deze zaken zeker bespreken met de klankbordgroep, met bewoners en ondernemers, 

die zich straks over de plannen met de gemeente gaat praten. 

.
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infra

Laat door een verkeersdeskundige onderzoeken hoe het dorp bereikbaar blijft, ook bij grote stromen 

verkeer F. Kloos

Vanuit de gemeente is er verkeerskundige kennis in het project ingebracht. Ook wij 

vinden het belangrijk dat het dorp goed bereikbaar blijft. Anderzijds moeten we het 

dorp ook beschermen voor te grote verkeersstromen die onaanvaardbare overlast 

kunnen geven. We proberen steeds passende oplossingen te zoeken.

infra

Entree van Petten via de Spreeuwendijk en Zijperweg via het dorpsplein naar strand en parkeren op de 

Zuiderhazedwarsdijk op het voormalige terrein van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Zie voor de ontsluiting van Petten bovenstaand antwoord. Parkeren is vrij eenvoudig 

en op een aantrekkelijke manier in te passen door het maken van parkeerplaatsen 

onder aan de dijk. Het terrein van het hoogheemraadschap is op dit moment niet 

beschikbaar. Het ligt feitelijk ook wat excentrisch voor een deel van het strand en veel 

van de huidige en nieuwe voorzieningen. Wellicht kan het terrein in de toekomst nog 

een rol spelen in de plannen. 

infra Parkeren bij de Spar is beter dan bij de kerk Antoinette Snip

Het gepresenteerde plan is slechts een rekenmodel. Natuurlijk geeft dit plan wel een 

beeld van de ruimtelijke mogelijkheden, maar binnenkort start er een proces met de 

bewoners en ondernemers van Petten om met de gemeente gezamenlijk een nieuwe 

plan te maken. Dan kan iedereen zijn of haar zienswijze naar voren brengen. 

infra

Achter de Noordzeestraat komen parkeerplaatsen. Hoe zit het met de km limiet? Het is nu al een 

racebaan. V.d. Hulst

De verkeersveiligheid is een belangrijk item. Wij zullen ons er ook op richten de fysieke 

inrichting aan de gelimiteerde rijsnelheid aan te passen. 

infra

Verder maak ik ook bezwaar tegen de voorgenomen bouwkavels op het parkeerterrein aan de 

Korfwaterweg. Deze tasten mijn privacy aan. Laat dit parkeerterrein intact, het levert een belangrijke 

bijdrage aan de 1000 gewenste nieuwe parkeerplaatsen. K. Duijves

Het is duidelijk dat nieuwe plannen gevolgen kunnen hebben voor huidige bewoners. 

De gemeente probeert een verslechtering van het woonklimaat voor de huidige 

inwoners tot een minimum te beperken. Dat dit niet in alle gevallen lukt, kan niet 

betekenen dat de plannen geen doorgang kunnen vinden. De gemeente moet het 

algemene belang voorop stellen. Vanzelfsprekend zijn er voor iedere burger 

mogelijkheden om  in te spreken op de plannen.

infra

Het afgraven van de Spreeuwendijk voor parkeerplaatsen die vaak leeg zijn, staat in geen verhouding 

tot het verlies van de dijk en de kosten van ontgraving. Immers, achter de dijk is ook al een 

parkeerterrein R. Vriesman

Het afgraven van gronden langs de Spreeuwendijk dient meer doelen. Inderdaad 

vinden wij het belangrijk dat er voldoende parkeergelegenheid kan worden 

gerealiseerde in de nabijheid van het centrum van Petten. Het is echter ook belangrijk 

dat er hier visueel meer openheid ontstaat. Het ruimtelijk beeld wordt er door 

versterkt, doordat er meer zichtlijnen ontstaan. 

infra

De nu voorgestelde ringweg biedt een oplossing voor het parkeren in het hoogseizoen, maar verbetert 

niet de verbinding tussen de wijken en bereikbaarheid van het centrum vanaf de Nolmerban.De JC 

Bellisstraat ook nog autovrij maken, snijdt de wijk zelfs af van het centrum. Inwoners worden direct het 

dorp uitgeleid om elders boodschappen te doen, is de zorg. Bovendien extra autoverkeer op 

toegangswegen en centrum inplaats van op verbindingen Hans Haenen

Het is inderdaad zo dat in de bestaande kern van Petten er nog winst te behalen is. 

Onze landschapsarchtitect heeft dat zelf ook aangekaart. Sommige van zijn ideeen zijn 

ook op papier gezet. Het is echter onhaalbaar om gelijktijdig alle ambities te 

realiseren. Indien er echter bij meer mensen wensen leven, dan horen wij dat 

natuurlijk graag.

infra

Combinatie plein 1945 en ontmoetingsplek. Dit is een decentralisatie. Dit zie je bijvoorbeeld in 

Callantsoog ook niet. Dit was ook al een heikel punt met de bouw van de Nolmerban waarbij er geen 

doorgang was van de ene wijk naar Petten West. Een centraal punt, dus het plein lijkt mij beter dan dat 

op te splitsen. Ook al lijkt het een kort stukje lopen. En let wel, het ontmoetingsplein is een windgat. Antoinette Snip

Wij denken dat er plaats is voor een plein en een ontmoetingsplek. Wel is het zaak om 

er voor te zorgen dat de voorzieningen een heel verschillend karakter hebben. 

infra

Haaks parkeren op de rijweg is een ongewenste en onveilige situatie voor de drukke ringweg. 

Langsparkeren is veiliger, maar dat houdt in dat het aantal parkeerplaatsen met 50% wordt 

gereduceerd. J.M. Kruit

Verkeersveiligheid is voor ons een belangrijk item. Voldoende parkeerplaatsen 

eveneens. In de uitwerking gaan we hier zeker nog aandacht aan schenken. 

.
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infra

Parkeerterrein Korfwaterweg worden 4 bouwkavels. In het hoogseizoen en met het oog op parkeren 

lijkt dit een ongewenste ontwikkeling. J.M. Kruit

Er zijn in de huidige plannen voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd. Het plan moet 

een evenwichtige verdeling hebben tussen ruimte voor infrastructuur, woningbouw en 

andere voorzieningen. Op deze plek passen prima enkele woningen. 

infra

Wij maken wel bezwaar tegen het creëren van een doorgaande weg van de Nolmerban naar Petten 

west. Daar waar nu alleen een fietspad loopt. Mijn inziens wordt onze straat (Coppersdelle) een veel 

gevaarlijkere straat dan nodig. Wij zijn daar juist gaan wonen omdat door onze straat alleen maar 

bestemmingsverkeer passeert en juist niet de dagjes mensen / toeristen. Nu kunnen onze kinderen zelf 

door onze straat fietsen Jan Smeels

Het college deelt u zorg voor een goede verkeersveiligheid. Om een ringstructuur te 

kunnen aanleggen, is het nodig om een weg langs de Hazedwarsdijk door te trekken. 

We zullen in de plannen dan ook bekijken of het mogelijk is om de 

Zuiderhazedwarsdijk in de plannen te betrekken. We realiseren ons dat er op drukke 

dagen meer mensen naar Petten zullen gaan. In de praktijk zal het echter meestal 

rustig zijn. 

infra 2e plein geeft een ongewenste versnippering van het dorp Anne Kossen

Het college hoopt door het realiseren van een tweede plein voor meer diversiteit in 

het aanbod van voorzieningen te zorgen. De pleinen zouden juist complementair aan 

elkaar moeten zijn en een plaats moeten bieden aan verschillende voorzieningen. Wij 

hopen dat u bezwaar daardoor wordt weggenomen.

Natuur 

Het prachtige Korfwater wordt gedevalueerd door het bebouwen van particuliere grond die grenst aan 

het natuurreservaat van Staatsbosbeheer. Er is tot dusver altijd sprake geweest van een ruil met 

projectontwikkelaar Tuin waardoor dit perceel kon worden toegevoegd aan het natuurreservaat. 

Gezien de hoge grondwaterstand alhier lijkt mij dit ook voor de hand liggend. Voorts staan deze 

bouwplannen in mijn beleving haaks op de intenties van Natura 2000 alsook uw eigen plannen om 

Petten te upgraden naar een prachtige plaats met veel ruimte voor duin- en natuurgebieden, om een 

zo fraai gedeelte van Petten op deze wijze te ontsieren. Ik besef dat ik hiermee als bewoner aan de 

Korfwaterweg predik voor eigen parochie. Maar ik kan u voorspellen dat het mij weinig moeite zal 

kosten om via een petitie in ieder geval alle bewoners aan het Korfwater te mobiliseren alsook een 

groot gedeelte van de andere inwoners die eenzelfde mening zijn toegedaan. Rosalie Twisk

Het ligt in de lijn der verwachting dat In de toekomst ook de kavel waar Huis ter Duin 

op ligt een ontwikkeling zal doormaken. Er zijn met ontwikkelaar Tuin tot voor kort  

geen bindende afspraken gemaakt over de manegekavel. Wij denken dat de nieuwe 

ontwikkelingen een aanwinst zijn voor Petten, dit ondanks het feit dat individuele 

bewoners niet altijd in gelijke mate van dit voordeel zullen genieten. 

Natuur Hoe zit het met verstuiving van de nieuwe duinen? V.d. Hulst

Zolang er onvoldoende nieuwe vegetatie groeit op de nieuwe duinen, bestaat de kans 

op verstuiving. In feite geldt dit voor alle plaatsen langs de kust waar gewerkt wordt 

aan de kustversterking. Wij zullen bij de uitvoering van de plannen proberen 

maatregelen te treffen om overlast tot een minimum te beperken. 

Natuur 

Het land genaamd het Korfwater is van oudsher een prachtig open natuurgebied omringd door 

bebouwing, bos en duin. Plotseling staan er 3 huizen gepland voor mensen met geld en 

Staatsbosbeheer zou het niet meer krijgen. Deze plannen zijn nergens terug te vinden, is dit definitief? 

Zijpe wees juist alle plannen daar af omdat het open natuur moest blijven en wilde daarom dat SB het 

kreeg. Niet alleen vanwege geld nu teniet doen. 

M. Lange mede namens 

14 anderen

Wij denken dat Korfwater een unieke plek blijft om vlakbij de natuur te wonen. Wij 

denken ook dat het nieuwe duinlandschap een enorme meerwaarde zal geven. Het 

bouwen van enkele huizen op de enorm grote manegekavel zal hier nauwelijks 

afbreuk aan doen en wellicht zelfs verrijkend zijn voor de omgeving. Tot voor kort 

stond hier een in verval geraakte manege.  

Natuur 

Het voorste deel van het Korfwater waar drie bouwkavels staan ingetekend heeft de bestemming 

natuurgebied in het vigerende bestemmingsplan. Dit natuurlandschap krijgt een compleet ander 

aanzien door de bouw van drie woningen. In de Structuurvisie 2040 van de Provincie wordt bij de 

ontwikkeling van de kustplaatsen ingezet op het behoud van de cultuurlandschappen. Daarnaast bezit 

het gebied de Pettemerduinen met het Korfwater internationaal erkende cultuurhistorische en 

natuurwaarden. Deze waarden dienen gehandhaaft te blijven.

De gemeente gaat er van uit dat de bouw van enkele woningen planologisch goed 

mogelijk is en dat er voldoende natuur aanwezig is of beschikbaar komt.

.
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Natuur 

Het moet niet zo zijn dat er nu uitsluitend uit financiële overwegingen een hap

uit het natuurgebied genomen gaat worden, en dit gedeelte verkwanseld zou

gaan worden als bouwgrond.

M. Lange mede namens 

14 anderen

De gemeente voorziet een beperkte ontwikkeling op deze kavel. Een ontwikkeling die 

recht doet aan de omgeving. Het bebouwen van deze kavel met een klein aantal 

woningen zien wij als een verantwoorde ontwikkeling. 

ondernemen

Plein 45 doen! Maar niet alles wit, ondernemers moeten zich kunnen onderscheiden. En weg door de 

schaduw, zon voor terras laten Antoinette Snip

Evenals u zien veel Pettemers uit naar een vernieuwd Plein 1945. Op dit moment ziet 

het plein met de pleinwanden er wat rommelig uit. De vele reclames en luifels zijn 

daar mede debet aan. De landschapsarchitect heeft de suggestie gedaan om voor 

meer eenheid te zorgen in het gevelbeeld. Tijdens het komende ontwerproces in 

gezamenlijheid met bewoners en ondernemers is er volop gelegenheid om met elkaar 

van gedachte te wisselen over oplossingen. 

ondernemen

Tuin zou het manegeterrein aan Staatsbosbeheer schenken. Nu komen er 3 bouwkavels, daar maak ik 

bezwaar tegen. K. Duijves Er waren tot voor kort geen bindende afspraken met ontwikkelaar Tuin. 

ondernemen

Wij van het huidige paviljoen worden niet op de hoogte gehouden, geen besprekingen met wethouder 

gehad en nu lezen we uit de krant dat Sips een deal krijgt voor een paviljoen.Ons is een blijvende A 

lokatie toegezegd. We willen behoorlijk worden behandeld. Exploitanten Zee&Zo

De gemeente heeft begrip voor het standpunt van de exploitant van Zee&Zo. 

Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden waarbij er een oplossing in zicht is 

gekomen. 

ondernemen

Ik heb een advies over Plein 45. Ondernemers krijgen de kans om grond te kopen van de woningbouw. 

Ideaal, de meeste zon, maar laat er geen weg voor langs lopen. Het is beter de weg af te sluiten bij de 

woningbouw dan bij de Spar, boodschappen doen met zware tassen dan moet je auto niet te ver staan. Lianne Brugman

De woningbouwcorporatie wil de bouwplannen iets uitstellen in afwachting van 

andere initiatieven vanuit de markt. Deze kunnen vanzelfsprekend van invloed  zijn op 

de inrichting van het Plein 1945. In het komende proces om te komen tot een nieuw 

pleinontwerp kan hier mee rekening worden gehouden. 

ondernemen

Als dagjesmensen optimaal kunnen genieten van de nieuwe natuur, profiteert de middenstand daar 

ook van. Ambro van Straten

ondernemen

Het aanvankelijke speerpunt om vanaf de Westerduinweg via Zijperweg het verkeer weer door Petten 

te leiden, met name om de middenstand en horeca een economische impuls te geven, is verlaten. Door 

de weg aan het Plein 1945 van de noordkant te verplaatsen en de J.C. Bellisstraat autoluw te maken 

wordt de beoogde positieve impuls voor de ondernemers grotendeels teniet gedaan. J.M. Kruit

Het is een heel bewuste keuze om af te zien van een extra afslag  van de 

Westerduinweg naar het centrum van Petten. Er zouden af- en opritten moeten 

worden gemaakt over de waterkering van het hoogheemraadschap. Het aanzien van 

de waterkering zou sterk veranderen. Een groot stuk asfalt maakt de aanblik van 

Petten onaantrekkeliijk. Daarnaast wordt het onhaalbaar om op de waterkeringen 

mooie en belangrijke natuur te realiseren. De ingreep zou overigens enkele miljoenen 

kosten. Het college denkt dat de nieuwe plannen een enorme economische impuls 

voor de middenstand zullen vormen. Toeristen en recreanten die iets willen drinken of 

willen kopen kunnen vlakbij parkeren en het nieuwe Plein 1945 zal in overleg met 

bewoners en ondernemers worden opgeknapt.

ondernemen

Door de ontwikkeling van commerciële activiteiten op het te creëren voorplein ontstaat een 

versnippering van horeca en middenstand ipv te komen tot een versterking van de bestaande 

ondernemers J.M. Kruit

Het is de bedoeling om het voorplein een ander voorzieningenpakket te geven dan 

Plein 1945. De pleinen zouden juist complementair aan elkaar moeten worden, 

waardoor de aantrekkelijkheid van Petten wordt vergroot. Het college hoopt dat er 

straks initiatieven van burgers en ondernemers zullen zijn die voor een aantrekkelijk 

voorplein zullen zorgen. Het is een bewuste keuze om de invulling van het voorplein 

nog niet vast te leggen, zodat er alle ruimte voor goede initiatieven overblijft.

recreatie Dijk te Kijk weghalen is geld weggooien. V.d. Hulst

Het is niet zeker dat Dijk te Kijk verdwijnt of wordt verplaatst. Daarover zijn er 

gesprekken gaande met het hoogheemraadschap. 

.
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recreatie De eenvoud van Petten is unique selling point, betere pr hiervoor helpt meer Antoinette Snip

Een goede marketingstrategie is zeker belangrijk. Het is echter nog essentieler om een 

goed product te kunnen aanbieden. De gemeente wil Petten toeristisch en recreatief 

op de kaart zetten en hiervoor ook een goede marketingstrategie ontwerpen. 

recreatie Twee pleinen is niet verstandig. Dat geeft tweedeling en Callantsoog heeft het daarom ook niet.

Wij denken dat er plaats is voor een plein en een ontmoetingsplek. Wel is het zaak om 

er voor te zorgen dat de voorzieningen een heel verschillend karakter hebben. 

recreatie Hoe zit het met sporten, straks alleen maar parkeerplaatsen. V.d. Hulst

Naar onze mening leent het nieuwe strand zich straks voor allerlei strandsporten. De 

gemeente is bezig te inventariseren wat de mogelijkheden zijn en wellicht kan hierop 

worden ingespeeld door strandpaviljoens die eigen doelgroepen willen bedienen. 

recreatie

In de huidige plannen staat een mooi ontwerp voor het nieuwe plein 1945 met gezellige terrassen. Is 

het voor ondernemers niet aantrekkelijker als de terrassen in de avond/namiddag ook zon hebben (dus 

terrassen aan de oost/zuid kant)? Tom Nierop

Ja, het is zeker belangrijk dat de terrassen genoeg zon krijgen. Het gepresenteerde 

plan (rekenmodel) speelt hierop al in, maar tijdens het ontwerpproces dat gezamenlijk 

met de bewoners en de ondernemers zal worden uitgevoerd, zijn er nog alle kansen 

om hier nog meer rekening mee te houden. 

recreatie

Hoe gaan we de mensen van de camping een alternatief bieden? Of jagen we die naar andere 

plaatsen? Ambro van Straten

In de omgeving van Petten zijn er veel campings. Op dit moment is er een ontwikkeling 

in de richting van luxer kamperen. Ook het realiseren van de strandhuizen en 

vakantiebungalows past hierbij. Veel campings willen graag chalets of vakantiehuizen 

aanbieden. Er zijn dus andere mogelijkheden in plaats van camping Corfwater, waar ze 

inderdaad geen plek meer krijgen.

recreatie

Mooie fiets en wandelroutes met duidelijk begin- en eindpunt, zodat dagjesmensen optimaal kunnen 

genieten Ambro van Straten Dat vinden wij ook. Vandaar dat hiervoor veel aandacht in de plannen is.

recreatie

Extra accommodatie voor toeristen in de vorm van vakantiewoningen is een welkome aanvulling, maar 

wel op een verantwoorde schaal Ambro van Straten

De gemeente realiseert zich dat hier een dilemma kan optreden. We zoeken een 

evenwicht tussen aantallen, kwaliteit en economische ontwikkeling van Schagen. 

recreatie

Het ontwikkelen van een nieuw plein ten noorden van de ir. Van der Banstraat lijkt mij onzinnig. 

Concentreren op Plein 1945 komt de leefbaarheid ten goede R. Vriesman

Wij denken dat er plaats is voor een plein en een ontmoetingsplek. Wel is het zaak om 

er voor te zorgen dat de voorzieningen een heel verschillend karakter hebben. 

recreatie

Het hondenbeleid moet anders, nu laten velen op zondag in Pettemerbos en op het strand hun hond 

uit. De uitwerpselen liggen overal en dit zullen de (Duitse) toeristen niet waarderen Rob Waage

Overlast door hondenpoep is in heel Nederland een groot probleem. De nieuwe 

plannen voor Petten voorzien niet in een nieuw hondenpoepbeleid. We zullen het 

probleem aan de verantwoordelijke afdeling voorleggen. 

recreatie

Het bungalowpark komt vol identieke huisjes, maar in de Structuurvisie staat op pagina 67 dat 'er geen 

sprake mag zijn van grote repetities van bebouwingtypes, variatie moet domineren'. Het moet in een 

beeldkwaliteitsplan worden uitgewerkt Hans Haenen

Het is nog niet te zeggen hoe de nieuwe huisjes er uit komen te zien en of ze allemaal 

identiek zullen zijn. Een beeldkwaliteitsplan kan een uitstekende oplossing zijn om 

vanuit de gemeente sturend op te treden. 

recreatie

De bebouwingsdichtheid in het bungalowpark moet vergelijkbaar zijn met de bebouwing rond het 

Korfwater, zegt de Structuurvisie op pagina 65. Het mag geen nieuwe enclave worden. De presentatie 

suggereert echter dat het niet openbaar toegankelijk wordt. Met publiek geld gerealiseerd en dan niet 

toegankelijk, dat is een principiële afwijking van de structuurvisie Hans Haenen

Een vakantiepark moet beheerbaar zijn en daarom is er een minimumaantal huisjes 

nodig. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over openbaarheid, kwaliteit en andere 

zaken. De gemeente zal zich richten op het realiseren van een zo hoog mogelijk 

kwaliteitsniveau. 

recreatie

Bereik je kwalitatieve profilering met een standaard appartementengebouw en bungalowpark, terwijl 

de fraai gelegen duincamping, vlak aan zee, verdwijnt? Hans Haenen

De gemeente heeft een hoge ambitie met het realiseren van het 

appartementengebouw. We willen juist heel graag een markant gebouw neer laten 

zetten, waaraan Petten herkenbaar wordt. In onze ogen draagt dit gebouw straks in 

hoge mate bij aan het vestigen van "het merk Petten", zoals dat door diverse 

marktpartijen als wenselijk wordt ervaren. 

.



Nota van Antwoord Haalbaarheidsonderzoeken Petten in de Duinen - maart 2014

recreatie

Maak bij de nieuwe strandopgang Petten Zuid een sportstrand met faciliteiten als een sportpaviljoen, 

goed voor de jeugdige toerist en gezonde leefstijl Ilse Leegwater

Het college  staat positief tegenover een invulling van het strand waarbij ook sport een 

belangrijke plaats krijgt. Dit vergt nog nadere invulling. 

recreatie

Wij denken juist dat door jullie nieuwe bestemmingsplan een stuk toerisme in het dorp Petten verloren 

gaat. Veel Campinggangers zullen niet meer naar Petten komen, omdat er dan geen camping meer is. 

Ook wij zullen dan niet meer  in petten verblijven. Dit zullen de ondernemers in het dorp petten flink in 

de portemonnee  gaan voelen. Het dorp draait in de zomer vooral op de campinggasten die op het 

Corfwater verblijven. Harmjan Woltjer

Het college voorziet dat de grote hoeveelheid nieuwe verblijfsrecreatie een langer 

seizoen mogelijk maakt. Dit zal ongetwijfeld uitstralen naar de middenstand. Ook het 

aantal te realiseren nieuwe eenheden draagt hier zeker aan bij. We hebben een 

maatschappelijke kosten baten analyse laten maken, die buitengewoon positief 

uitpakt, ten gunste van bijvoorbeeld bestedingen en werkgelegenheid. 

recreatie

120 recreatiewoningen is te veel om recht te doen aan het uitgangspunt uit de Structuurvisie van 

gemeente Zijpe van Petten als romantische badplaats. J.M. Kruit

Een vakantiepark moet beheerbaar zijn en daarom is er een minimumaantal huisjes 

nodig.  De gemeente zal zich richten op het realiseren van een zo hoog mogelijk 

kwaliteitsniveau en hiertoe een beeldkwaliteitsplan opstellen, zodat er 

randvoorwaarden aan ontwikkelaars kunnen worden gesteld. Op dit moment ervaren 

we Petten niet als een romantische badplaats. Het nieuwe beeld van Petten zal eerder 

eigentijds en modern zijn, een beeld dat wij goed bij Petten vinden passen. 

recreatie

Inwoners willen niet dat recreatiebungalows een groot deel van het jaar leegstaan en in de winter een 

soort spookdorp gaan worden. J.M. Kruit

Recreatiewoningen aan de kust kennen een hoge bezettingsgraad. Veel hoger dan 

elders in het land en veel hoger dan campings. 

recreatie

Een heel dicht bebouwd recreatiepark. Architectonisch en landschappelijk integreren in het 

duinlandschap is dan een serieus punt van zorg. Garantie voor openbaar karakter is er niet, het worden 

'gated-communities', los van het dorp. De praktijk leert dat goede intenties van erfafscheiding en 

openbaarheid bij dergelijke dichtheden op termijn niet te handhaven zijn

West8 (Adriaan Geuze 

en Edzo Bindels) en 

Reitsma Stedebouw 

(Miranda Reitsma)

Ook voor het college is het goed integreren van een park met recreatiewoningen een 

belangrijk punt van aandacht. Daarin verschillen we niet van elkaar. We zullen hiertoe 

een beeldkwaliteitsplan opstellen, om onze kwaliteitseisen duidelijk vast te leggen. 

Het college denkt dat het in de praktijk goed mogelijk is om het gewenste 

kwaliteitsniveau te realiseren en te handhaven. 

recreatie

Zwakke Schakels combineert veiligheid met ruimtelijke kwaliteit. Uw Structuurvisie lijkt dit alsnog 

teniet te doen. Het volume brengt de zorgvuldige routing tussen dorp, duinen en strand in gevaar. De 

zonering van het strandgebruik, toegankelijkheid van het panoramaduin, het nieuwe fietspad en de 

natuurwaarden richting duinvallei in het zuiden worden niet benut met deze grootschalige 

ruimteclaims.

West8 (Adriaan Geuze 

en Edzo Bindels) en 

Reitsma Stedebouw 

(Miranda Reitsma)

De Structuurvisie behelst een maar een deel van de kustlijn waar nu de 

kustversterking plaats vindt. Wij willen graag de nieuwe voorzieningen, die deel 

uitmaken van de kustversterking gebruiken om een integraal plan te maken. Onze 

ambities rijken ver. 

samen Waarom denkt u alleen aan toeristen en niet aan bewoners en ouderen? V.d. Hulst

De plannen voorzien in een aantrekkerlijkere dorp waar alle inwoners profijt van 

hebben. 

samen Schilder de huizen niet wit, aan de kust blijven ze nooit lang wit Lianne Brugman

Het is noodzakelijk dat de pleinwanden van Plein 1945 een rustiger en aantrekkelijke 

beeld uitstralen. Als de gevels allemaal wit worden geschilderd, draagt dit bij aan het 

gewenste beeld. Dit idee zal zeker worden besproken in de op te richten 

klankbordgroep die zich gaat buigen over het nieuwe ontwerp voor het Plein 1945. Wij 

onderschrijven dat het wit houden van de gevels nog een uitdaging is. Graag maken 

wij afspraken met de middenstand om goed onderhoud te plegen. 

samen

Al met al hoop ik dat er in dit pompeuze definitieve plan een aantal elementen zijn opgenomen die op 

25 maart in de beslissingsfase nog heel goed overdacht moeten worden en wellicht worden geschrapt Ambro van Straten

Als op 25 maart de gemeenteraad positief besluit over het plan, dan is er nog veel 

werk aan de winkel. De plannen voor het appartementengebouw, het vakantiepark  en 

het strandprograma moet nog helemaal worden uitgewerkt. Sterker nog: de 

gemeente moet nog veel uitspraken doen over de gewenste beeldkwaliteit.

.



Nota van Antwoord Haalbaarheidsonderzoeken Petten in de Duinen - maart 2014

samen

De plannen wijken op cruciale punten af van de Structuurvisie (vastgesteld in de WRO door gemeente 

Zijpe), die ook dient als beeldkwaliteitsplan met toetsing door provincie. Het is een samenhangend 

geheel, waarbij niet zomaar onderdelen kunnen worden toegevoegd of weggelaten Hans Haenen

De uitgewerkte Structuurvisie is gebaseerd op het idee uit de vastgestelde 

Structuurvisie om van Petten een echte badplaats te maken met duinen tot over de 

zeewering. Een fantastisch idee. De afwijkingen zitten vooral in het te realiseren 

programma. Het nu gekozen programma maakt het plan financieel haalbaar en geeft 

een eigentijdser karakter aan Petten dan de eerdere plannen. 

samen

De Structuurvisie meldt dat de visie zelfbindend is en de gemeente zich verplicht de doelen uit te 

werken. De nu gepresenteerde plannen zie ik als uitvoeringsprogramma met financieringsparagraaf, 

waar de raad snel over moet besluiten terwijl de inwoners, belanghebbenden en marktpartijen geen 

inzage hebben gehad Hans Haenen

Het college heeft tijdens de marktconsultaties van gedachten gewisseld over de 

vastgestelde Structuurvisie en de mogelijkheden om de plannen te versterken. De 

aanpassingen passen in de conclusies die er uit de marktconsultaties konden worden 

getrokken. Vanzelfsprekend zullen bewoners en ondernemers in het kader van de 

planologische procedures nog volop gelegenheid hebben om op de plannen in te 

spreken. 

samen

De inspraakprocedures en besluitvormingstraject die er waren voor de Structuurvisie worden door de 

afwijkingen deels terzijde geschoven, waardoor de visie niet meer als basis dient. Ook de wettelijke 

gevolgde weg om draagvlak te verkrijgen geldt hiervoor niet meer Hans Haenen

De uitgewerkte Structuurvisie is helemaal gebaseerd op de aanleg van een nieuw 

duinlandschap over de Pettermer Zeewering. Zoals dit ook de basis was in de eerder 

vastgestelde Structuurvisie. 

samen

Door de plotselinge afwijkingen van de Structuurvisie is voor marktpartijen, zoals Bouwfonds, die 

eerder interesse toonden in de mogelijkheden van de Structuurvisie, de betrouwbaarheid van de 

overheid verkleind Hans Haenen

Het college heeft juist goed geluisterd naar de marktpartijen. We ervaren na het 

openbaar worden van de plannen zeker geen verminderde belangstelling vanuit de 

markt. Inwoners en marktpartijen zullen zeker nog de kans hebben om invloed 

uitoefenen in het proces van een visie naar het te realiseren plan.

samen

Jammer dat geen enkel cultuurhistorisch besef spreekt uit de plannen, behalve veel zand en dat 

kunnen we beschouwen als een knipoog naar 1000 jaar geleden. Pas iets aan op behoud van verleden 

Petten R. Vriesman

Petten heeft een roerige geschiedenis achter de rug. Het dorp heeft letterlijk veel 

stormen moeten doorstaan. Die geschiedenis heeft in die zin sporen achter gelaten, 

dat er nu zeker behoefte is aan een kwaliteitsimpuls voor Petten en het bieden van 

een economische toekomst. De plannenmakers realiseren zich goed dat de nieuwe 

voorzieningen beeldbepalend zijn voor Petten en dat hiervoor een goede beeldregie 

nodig is. Het bestaande monument op het Plein 1945 kan weer een prominente plek 

krijgen als de bewoners dat willen. 

samen

Het zand op de Noorder Hazedwarsdijk pas halverwege deze dijk laten beginnen duidt om meer 

historisch besef van Petten. Zo blijft een deel van de dijk, gesticht in de 15e eeuw, voor het nageslacht 

bewaard R. Vriesman

De plannen om natuur te ontwikkelen op de secundaire waterkeringen langs de 

Westerduinweg en Noorderhazedwarsdijk zijn sterk gericht op het realiseren van 

betekenisvolle natuur. Door het aanbrengen van zand ontstaat er een corridor voor de 

zandhagedis en een natuurlijke verbindingszone tussen Natura 2000 gebieden ten 

noorden en zuiden van Petten. Door pas halverwege de dijk te starten met het 

aanbrengen van zand, zou er een onvolledige corridor ontstaan.

samen

Handhaven van de Spreeuwendijk tot de huidige oprit naar het Korfwater spreekt van meer historisch 

besef. Tevens wordt het karakter van het Korfwater als voormalige zeedoorgang tussen Zijpe en de 

Noordzee gehandhaafd  R. Vriesman

Het karakter van Korfwater blijft bestaan. Het college vindt het belangrijk dat er mooie 

zichtlijnen ontstaan naar het voorplein en het nieuwe duinlandschap. Het is waar dat 

hiervoor keuzes worden gemaakt, die tot gevolg hebben dat er zaken veranderen of 

verdwijnen. 

samen

Het monument op Plein 45 lijkt verdwenen, behoud hiervan met betreffende gedenkstenen is 

noodzakelijk R. Vriesman

Het monument kan zeker weer een plek krijgen. De op te richten klankbordgroep 

krijgt straks veel invloed op de plannen. 

.
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samen

We hebben bezwaar tegen de zeer korte termijn van reageren. Vanaf heden willen we van alle 

ontwikkelingen schriftelijk op de hoogte worden gehouden 

M. Lange mede namens 

14 anderen

Het college stond voor de opgave om in een beperkte periode een breed 

haalbaarheidsonderszoek uit te voeren naar de in de gemeente Zijpe vastgestelde 

Structuurvisie. Dat haalbaarheidsonderzoek is nu gereed. Als de gemeenteraad 

instemt met de conclusies en tot realisatie besluit, zullen er nog planologische 

procedures volgen, met de wettelijke inspraakprocedures. Los hiervan ziet het college 

het als haar taak om de bewoners goed in de vervolgprocedures te betrekken. 

samen

De tankvallen moeten kindvriendelijker, de steiger is verrot en er is iemand doorheen gevallen. Een 

nieuwe steiger in de middelste tankval geeft kinderen meer gelegenheid te vissen en met bootjes te 

spelen. Ook graag visstekjes, zodat kinderen niet gehinderd door riet kunnen vissen Rob Waage

In de eerder vastgestelde Structuurvisie was het de bedoeling om de tankvallen 

helemaal opnieuw in te richten. In de uitwerking is hiervan afgezien. De 

plannenmakers vinden de huidige tankvallen aantrekkelijk genoeg maar zijn wel van 

mening dat er een stevige opknapbeurt nodig is. Hiervoor zijn er middelen in de 

plannen opgenomen. 

samen

Uitgangspunt van de provincie (Strategische Agenda Kust) is de identiteit van de badplaatsen: wat 

maakt ze authentiek en uniek. In de huidige plannen is hier onvoldoende aandacht voor Hans Haenen

De imago en de identiteit van Petten kan zeker een opwaardering gebruiken. De 

plannen zijn er op gericht om deze uitdaging aan te gaan. 

samen

In de presentatie afgelopen dinsdag werd een reactie termijn gegeven tot 10

maart, op de website staat echter 7 maart.

Ik vindt het een staaltje van onbehoorlijk bestuur dat de reactietermijn van

de burgers op zo'n omvangrijk plan maar 2 dagen betreft.

ook al gezien dat de presentatie op 5-2-2014 al gereed was. R. Vriesman

De Structuurvisie werd vastgesteld in 2012 in de gemeente Zijpe. In de uitwerking is 

hier heel veel van meegenomen. Zie eerdere antwoorden. Destijds is er bij de 

vaststelling een inspraakprocedure gehouden. De gemeente moet voor de realisatie 

nog een planologische procedure doorlopen. Dan is er voor iedereen weer een kans 

om zienswijzen in de dienen. 

samen

Graag zou ik namens onze school ook betrokken worden bij het maken en realiseren van deze plannen. 

Onze school, basisschool De Springschans, ligt vlak bij het dorpsplein. Wat zou het mooi zijn als ons 

plein ook in dezelfde stijl meegenomen kan worden… Marjo Hakvoort

Wij vinden het plezierig dat de plannen aanspreken. Het college hoopt dat u bij de 

bewonersavonden aanwezig kunt zijn en wellicht heeft u belangstelling om in de 

klankbordgroep zitting te nemen. 

samen

Wij, als bewoners van de Strandweg 1, tekenen bezwaar aan tegen deze gang van zaken, evenals de 

zeer korte termijnstelling om te reageren. Occo en Anja Geensen

Hoewel de plannen om de kavels van ontwikkelaar Tuin met de plannen van de 

Structuurvisie te integreren, pas in een zeer laat stadium onstonden, betreuren wij het 

dat we u pas laat hebben kunnen informeren.Dit neemt niet weg dat we het erg 

vervelend vinden, dat u door de nieuwe plannen zo wordt benadeeld. Graag blijven we 

met u in gesprek om te bezien hoe we tot oplossingen kunnen komen. 

samen

Wij moeten als Dorpsraad constateren dat de voorliggende plannen niet in een eerder stadium aan ons 

zijn voorgelegd. J.M. Kruit

Wij hebben inmiddels enkele keren met u over de voortgang van de plannen 

gesproken. Het was echter beleid om, voordat het college kennis kon nemen van de 

plannen, aan niemand anders  al beelden te laten zien. Toch heeft de 

portefeuillehouder snel na het collegebesluit en vlak voor het bekend worden van de 

plannen, u het beeldmateriaal laten zien. 

samen

Kan de eigenheid van het gebied voldoende worden gekend door het aanstellen van adviseurs uit 

andere delen van het land. J.M. Kruit

Betrokken adviseurs hebben zich terdege in de achtergronden van het gebied 

verdiept. 

samen

Op het nieuwe Plein 1945 zijn de jeu de boules baan en het Monument, die een speciale betekenis 

heeft voor de Pettemers, verdwenen. J.M. Kruit Er is op dit moment geen definitief plan voor het Plein 1945. Zie eerder antwoorden.

.
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samen

De effecten van de voorliggende plannen kunnen op dit moment onvoldoende worden beoordeeld om 

tot definitieve besluitvorming over te gaan. J.M. Kruit

De tijdspanne om de haalbaarheidsplannen uit te voeren was extreem kort. Het 

college heeft er alles aan gedaan om dit niet ten koste te laten gaan van de kwaliteit 

en vindt dat ze hierin is geslaagd. Er ligt heel veel informatie op tafel en dat is zeker 

genoeg om een besluit te kunnen nemen. Het hoogheemraadschap wil voor 1 april 

uitsluitsel over het leveren van zand. Zij moet deze levering ook bekend maken bij de 

aannemer waar ze een contract mee heeft. Het is verder zo dat heel veel van waar nu 

discussie over ontstaat nog lang niet vaststaat. De plannen zullen zich nog veel verder 

moeten ontwikkelen alvorens er kan worden aangelegd of gebouwd. De 

besluitvorming gaat vooral over de haalbaarheid van de Structuurvisie. De 

planologische procedure biedt inwoners de gelegenheid om nog in te spreken op de 

plannen. 

samen

Namens een aantal bewoners van het Korfwater tekenen we tevens bezwaar 

aan tegen de gang van zaken in deze, evenals de zeer korte termijnstelling 

om te reageren. M. Lange mede namens 

14 anderen

De plannen zullen zich nog veel verder moeten ontwikkelen alvorens er kan worden 

aangelegd of gebouwd. De besluitvorming gaat vooral over de haalbaarheid van de 

Structuurvisie. De planologische procedure biedt inwoners de gelegenheid om nog in 

te spreken op de plannen. 

samen

De inspraakavond die gehouden werd bood slechts aan zeer weinig mensen gelegenheid om bij 

aanwezig te zijn. Deels door het geringe aantal beschikbare plaatsen, deels door het eenmalige 

karakter. Voor een ingrijpend project als dit lijkt het mij wenselijk om ruim voldoende draagvlak binnen 

de betrokken bewoners te creëren. Dat lukt naar mijn idee op deze manier niet. Ambro van Straten

Er werden twee informatieavonden gehouden. De eerste was inderdaad vol, maar de 

tweede was maar beperkt bezet en er zijn bij ons nauwelijks tot geen reacties 

binnengekomen van mensen die beide avonden niet konden komen. 

samen

Was er geen mogelijkheid om met de dorpsraad Petten een overeenkomst te sluiten zodat iedereen uit 

Petten makkelijk naar de bijeenkomst had kunnen komen in Petten, inplaats Tuitjenhorn. F. Kloos

Het was ons pas heel laat bekend dat de dorpsraad de huurder was van de zaal van de 

Watersnip op 5 maart. Een voor hun belangrijke vergadering was die avond 

geprogrammeerd. In de praktijk heeft bijna iedereen die dat wilde, de kans gehad om 

een van de avonden bij te wonen. 

samen

Dankzij een telefoontje van een medebewoner van het Korfwater in Petten ben ik geïnformeerd dat 

vandaag, vrijdag 7 maart, de uiterste datum is, waarop gereageerd kan worden. Ik vind dit een 

schandalig korte termijn, mede gezien de omvang en mogelijke impact van plannen. Ruud Maarschall

De Structuurvisie werd al eerder vastgesteld door de gemeente Zijpe. De nieuwe 

gemeente Schagen was maar weinig tijd gegund om de plannen verder uit te werken 

en op haalbaarheid te toetsten. Belangrijker is het echter dat er nog planologische 

procedures volgen, waarin u nog gelegenheid krijgt om uw zienswijze in te dienen. 

samen

Daarnaast vraag ik u uitleg, waarom wij als bewoner niet eerder zijn betrokken. U kunt een voorbeeld 

nemen aan het interactieve proces m.b.t. de plannen voor de kustontwikkeling (project Zwakke 

Schakels), georganiseerd door de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier. Zij hebben continu afstemming gezocht en input gevraagd van de omgeving. De 

uiteindelijke plannen hebben daardoor een grote meerwaarde gekregen en wodren breed gedragen. Ruud Maarschall

De Structuurvisie werd al eerder vastgesteld door de gemeente Zijpe. De nieuwe 

gemeente Schagen was maar weinig tijd gegund om de plannen verder uit te werken 

en op haalbaarheid te toetsten. Belangrijker is het echter dat er nog planologische 

procedure volgen, waarin u nog gelegenheid krijgt om uw zienswijze in te dienen. 

samen

Verder ben ik van mening, dat prioriteit gegeven moet worden aan de verbetering van Plein 1945  (en 

natuurlijk in nauwe samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties). Ruud Maarschall

Het college is het helemaal met u eens. Dit maakt ook onderdeel uit van het 

raadsvoorstel. 

samen

Daarnaast vraag ik u om inzicht in de verdere processtappen, zodat wij als bewoner tijdig geïnformeerd 

zijn, en weten, wanneer wij kunnen reageren, of op andere wijze een bijdrage te leveren.

Het college bereid zich momenteeel voor op de periode van na het raadsbesluit. Zodra 

er meer duidelijkheid ontstaat over het vervolgproces, dan zullen wij dit zeker met 

betrokkenen communiceren. 

.
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samen

Petten is juist gediend met plannen die bijdragen aan een rustiek duinmilieu, de sterkste troef om 

sfeer en harmonie te krijgen in het historisch gefragmenteerde Petten!

West8 (Adriaan Geuze 

en Edzo Bindels) en 

Reitsma Stedebouw 

(Miranda Reitsma)

Het huidige Petten heeft een dorpsbeeld dat maar beperkt aanknopingspunten biedt 

om nieuwe voorzieningen bij aan te laten sluiten. Het nieuwe duinmilieu doet dat 

inderdaad wel. Toch zijn het de nieuwe voorzieningen die het nieuwe beeld moeten 

bepalen. Er zijn meer keuzemogelijkheden. Het college heeft gekozen voor een 

eigentijds beeld voor nieuwe generaties toeristen en recreanten.

samen

De bewoners van Petten waren altijd duidelijk over het uitgangspunt: samenhang tussen woonwijken 

onderling versterken en nieuwe ontwikkeling duinen en strand verbinden. De ringweg versterkt nu 

juist de geisoleerde ligging van woonwijken, met nieuw park en hotel op afstand fragmenteert Petten 

als dorp nu juist nog verder.

West8 (Adriaan Geuze 

en Edzo Bindels) en 

Reitsma Stedebouw 

(Miranda Reitsma)

Het college is van mening dat de bewoners van Petten niet teveel belast moeten 

worden met verkeersstromen veroorzaakt door recreanten en toeristen. 

Vanzelfsprekend vinden wij wel dat het Plein 1945 goed bereikbaar moet blijven en 

dat er op het plein en in de directe omgeving voldoende parkeergelegenheid moet 

zijn. Door te kiezen voor een ringstructuur kunnen bewoners en bezoekers zich snel 

vervoeren naar de door hun gekozen bestemming. Wij vinden dat een kwaliteit. Wij 

erkennen dat er meer samenhang zou kunnen worden gebracht in het verbinden van 

de verschillende wijken en het kwalitatief ophogen ervan. Helaas is het niet altijd 

mogelijk om alle ambities gelijktijdig te realiseren.  Zodra de tijd rijp is en de middelen 

beschikbaar zijn, zullen we de plannen verder afmaken. 

wonen Zorg ervoor dat de lege panden van nu een redelijke huurprijs vragen, nu is het te hoog. Antoinette Snip

Het college heeft hier over het algemeen geen invloed op de verhuur van commerciele 

panden. 

wonen

Pal achter ons huis zijn woningen ingetekend. Is dit concreet? Informeer ons. Zo niet, dan ondernemen 

we stappen. J. van Leeuwen Wij zullen na het raadsbesluit contact met u opnemen.

wonen

Is er met cijfers te staven dat een ruime meerderheid van de bewoners het aantrekkelijk vindt dat hun 

dorp wordt veranderd in een drukke toeristenplaats? Ambro van Straten

Er is al jarenlang de wens geuit om in Petten voor meer reuring te zorgen. Niet in de 

laatste plaats door de ondernemers die erg afhankelijk zijn van toeristen en 

recreanten. 

wonen Is kleinschaliger niet beter en meer passend bij Petten: herkenbaar door eenvoud Ambro van Straten

De gemeenteraad heeft een meerjarenvisie vastgesteld die zich sterk richt op 

economische ontwikkeling van Schagen. De uitgewerkte Structuurvisie past hier 

uitstekend in. De maatschappelijke kosten baten analyse wijst uit dat de plannen aan 

het doel van economische ontwikkeling heel goed voldoen. 

wonen

Met 120 vakantiewoningen en 100 strandhuisjes trekt dit heel grote wissel op het dorp. Een 

appartementencomplex dat 36 weken per jaar leeg staat is geen verfraaiing Ambro van Straten

Ruimtelijk gezien is er inderdaad sprake van een stevige ingreep. Economisch gezien is 

er sprake van een flinke impuls. Dat laatste is ook gemeentelijk beleid; in de 

meerjarenvisie is hier een speerpunt van gemaakt. Het college wil graag een 

beeldkwaliteitsplan maken waarin ze haar wensen en eisen formuleert waaraan 

ontwikkelaars moeten voldoen die de plannen mogen realiseren. Het is dan ook onze 

ambitie om een kwalitatief hoogstaand plan te realiseren.

wonen

Wij zien dat er pal achter ons huis woningen ingetekend staan. Dit heeft voor ons de nodige 

consequenties, wat betreft uitzicht, privacy en waardedaling van onze woning. Graag willen wij 

hierover persoonlijk benaderd worden of dit concrete plannen zijn. Zo ja, dan zij wij genoodzaakt om 

hierdoor verdere stappen te gaan ondernemen.

Jody en Judith van 

Leeuwen Wij zullen na het raadsbesluit contact met u opnemen.

wonen

Als de plannen doorgaan zoals gepresenteerd zijn de consequenties voor ons niet te overzien. Graag 

hadden wij hier vooraf met de gemeente over gesproken Occo en Anja Geensen

Hoewel de plannen om de kavels van ontwikkelaar Tuin met de plannen van de 

Structuurvisie te integreren, pas in een zeer laat stadium onstonden, betreuren wij het 

dat we u pas laat hebben kunnen informeren.Dit neemt niet weg dat we het erg 

vervelend vinden, dat u door de nieuwe plannen zo wordt benadeeld. Graag blijven we 

met u in gesprek om te bezien hoe we tot oplossingen kunnen komen. 

.
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wonen

Op deze presentatie kwam plotseling naar voren dat er binnenin dit gebied 3 huizen gepland staan, 

geschikt “voor mensen met geld”zo werd gezegd. Het zou niet meer aan Staatsbosbeheer worden 

gegund, het geld voor de toekomstige bouwgrond was nodig om de begroting sluitend te krijgen. Deze 

voor ons nieuwe plannen zijn nergens terug te vinden op de informatie website van de gemeente 

Schagen betr. de structuurvisie Petten. Wij vragen ons dan ook af of dit voornemen al definitief is.

M. Lange mede namens 

14 anderen

De grond waarop de drie woningen zijn ingetekend betreft de zogenaamde 

manegegekavel van ontwikkelaar Tuin. Deze kavel is in eigendom van deze 

ontwikkelaar. Zodra wij een defintieve overeenkomst met ontwikkelaar Tuin hebben 

bereikt, komt de grond in gemeentehanden. Pas dan kan de gemeente  de kavel 

defintief invullen. 

wonen

Ik heb me wel zeer verwonderd over het feit dat er nu ineens meerdere woningen op het voormalig 

manege terrein gepland staan. Ik ben het daar als voormalig eigenaar niet mee eens en maak daar 

bezwaar over. De gemeente heeft destijds van geen kant medewerking verleend om in een eerdere 

situatie daar woningbouw te realiseren. Aan de rand van het korfwater nog andere mogelijkheden zijn 

tot verwezenlijken van woningbouw, die veel minder ingrijpend zijn. Anne Kossen

De gemeente wil graag de kavels van ontwikkelaar Tuin in de plannen betrekken zodat 

er een geintegreerd plan ontstaat met de Structuurvisie. Deze ambitie van de 

gemeente Schagen kan zeker een verandering zijn ten opzichte van de visie van de 

voormalige gemeente Zijpe. Het college van Schagen is van mening dat een beperkte 

bebouwing op de manegekavel heel verantwoord is. 

.


