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Amendement 

Voorstel Agenda nummer : 20 

Onderwerp : Structuurvisie Petten voortgang 

 

De Raad van de Gemeente Schagen, 

In vergadering bijeen op dinsdag 20 september 2014. 

Gehoord en gelezen: 

 Beantwoording wethouder Beemsterboer tijdens de commissie Ruimte 

d.d. 15 september 2014; 

 De bijlage behorende bij het agendapunt; 

 De mondelinge en schriftelijke inbreng van de voorzitter van de 

dorpsraad Petten, ondernemer en betrokken burger Roel Snip en de 

voorzitter van het bestuur VVOP | Vereniging Van Ondernemers voor 

Petten en omgeving | 

Overwegende dat: 

 Gelet op de ontstane situatie en om verdere kosten te voorkomen het 
afbestellen van het zand noodzakelijk is; 

 dat de ontwikkeling van het plein in Petten doorgang kan vinden, 
ondanks de voorliggende besluiten; 

 dat alleen de aanpak van het plein onvoldoende is om Petten op de 
kaart te zetten als een badplaats met allure; 

 dat het College door het wegvallen van de huidige visie nog geen 
vervolg stappen heeft om het dorp Petten aan te pakken als badplaats 
(Duindorp) voor de toekomst; 

 dat het College nu eerst om tafel moet gaan voor verdere planvorming 
met betrokken burgers, ondernemers (VVOP) en dorpsraad over 
toekomst mogelijkheden om de noodzakelijke economische impuls voor 
Petten te kunnen realiseren; 

 dat het College samen met de groep benoemd onder het vorige punt 
een visie gaat ontwikkelen; 

 dat het College concreet aan de slag gaat met private partijen om een 
nieuwe planuitwerking op te pakken en deze op termijn te kunnen 
realiseren; 
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 er nu geen besluit van de Raad noodzakelijk is voor de punten 1 en 2; 
De punten 1 en 2 zijn een formele bevoegdheid van het College binnen 
de huidige kaders, welke door de Raad zijn vastgesteld op 25 maart 
2014 

 dat de Raad in dit stadium onvoldoende inzicht heeft en adviezen nodig 

heeft van onder meer de klankbordgroep om straks een gewijzigde 

structuurvisie vast te stellen en dat het besluit genoemd onder punt 4 te 

vrijblijvend is en daar geen besluit over kan worden genomen. 

 

Stelt voor: 

Om de besluiten genoemd onder de punten 1, 2 en 4 te laten vervallen en 

toe te voegen het volgende besluit: 

Het College stelt samen met de betrokken partijen een geactualiseerde visie 

op over de noodzakelijke economische impuls voor het dorp Petten binnen 

een termijn van drie maanden na 30 september 2014, welke wordt 

voorgelegd ter advisering aan de commissie Ruimte op 12 januari 2015 en 

zal worden besproken en besloten in de gemeenteraad van 27 januari 2015. 

  

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens gemeenteraad 

 

De fracties van JESS, Senioren Partij Schagen, D66, Wens4u en DNA, namens deze, 

 

J. Th. (Hans)  Kröger  | P.F.J. (Perry) Vriend  | J.M. (Hansje) Kalff  

Fractievoorzitter JESS | Fractievoorzitter Senioren Partij  | Fractievoorzitter D66 

    | Schagen 

 

 

H.P. (Merieke) Bredewold | F. (Friso) Teerink 

Fractievoorzitter Wens4u | Fractievoorzitter DNA  


