
 

 

 

 

 

  

 

  Raadsvergadering van 20 september 2016 Agendapunt 

  

  Datum: 28 juni 2016, aangevuld op15 augustus 2016 

Onderwerp: Aanleg duinen en herstel natuur bij Sint Maartenszee 

 

Ondergetekende dient hierbij een initiatiefvoorstel in.  

 
Inleiding:  

De Nederlandse duinenrij staat bekend als een van de mooiste natuurgebieden van Europa. Jaarlijks 

komen vele toeristen af op de prachtige natuur, die de Nederlandse duinen bieden. Het is een gebied 

waar men heerlijk kan uitwaaien op het strand, kan spelen in het zand op een klimduin, en al het leven 

kan zien dat zich bevindt in de bossen. Tevens vormen de duinen een belangrijke natuurwaarde binnen 

Europa vanwege zijn grote variatie aan flora en fauna. Tevens als een ecologische verbindingszone zijn 

ze van onmisbare waarde. 

 

Wij als gemeente hebben dan ook alles gedaan om dit gebied nog beter en aantrekkelijker te maken 

voor de jaarlijkse stroom van toeristen. De dorpen Callantsoog en Petten bewijzen ondertussen dat 

onze aandacht vruchten afwerpt. Hier zijn prachtige dorpspleinen verrezen, waar menig dorp jaloers op 

kan zijn. Na Petten en Callantsoog vinden wij dat het nu tijd is voor Sint Maartenszee.  

 

Echter is er een probleem met Sint Maartenszee. De weg, die leidt naar de zee, en de natuur van de 

duinen doorkruist, grenst aan de onderzoeksreactor van Petten. Zoals de foto’s van bijlage 1 aantonen 

is een vrij rommelig gedeelte van het terrein zichtbaar vanaf de weg. Dit wordt nog problematischer 

door het feit, dat de link tussen een onderzoeksreactor en Sint Maartenszee niet zo snel gelegd wordt. 

De reactor wordt vaak gezien als de onderzoeksreactor van Petten, terwijl deze eigenlijk veel meer in 

Sint Maartenszee ligt. 

  

De oplossing, die wij hiervoor aandragen, is simpel. Wij opteren voor de aanleg van een aantal duinen 

tussen het pad en de onderzoekslocatie Petten (OLP). Deze duinen moeten ervoor zorgen dat het 

terrein minder zichtbaar wordt, en een impuls geven aan de natuurwaarde van het gebied Sint 

Maartenszee. 

 

Probleemstelling: 

Het probleem, dat wij aandragen, is aldus tweeledig. Ten eerste valt de OLP te zien vanaf de weg 

vanuit Sint Maartenszee naar het strand. Dit is slecht voor de recreatieve sector. Deze sector heeft baat 

bij een mooie natuurlijke omgeving, waarin vakantiegangers heerlijk kunnen fietsen en wandelen. De 

Sovjet uitstraling die de OLP heeft, past hier niet bij. Dit wordt nog eens versterkt door twee aspecten. 

Het eerste aspect is het feit, dat het zichtbare gedeelte van het terrein een heel rommelig gedeelte is. 

Veel oude en lelijke gebouwen vallen te zien, met daarvoor ook nog eens een platform waarop 

vroeger kanonnen stonden. Het tweede aspect ligt in de naamsbekendheid van Petten. De reactor 

wordt vooral gezien als een gedeelte van Petten. Landelijk wordt de reactor ook vaak benoemd, als de 

onderzoeksreactor van Petten. Hierdoor wordt de link met Sint Maartenszee vaak niet gemaakt. 

Vakantiegangers worden daarom vaak verrast met het zien van de onderzoeksreactor, en zullen 

minder snel terugkeren.  

 

Initiatiefvoorstel 



 

 

Het tweede deel van het probleem is de lage natuurwaarde. Hiervoor is er contact geweest met de 

beheerder van Staatsbosbeheer. Volgens onze contactpersoon binnen Staatsbosbeheer zijn de duinen 

bij Sint Maartenszee door het planten van bossen en kreupelhout ernstig aangetast in hun 

natuurwaarde. Deze is momenteel vrijwel nihil. De natuurwaarde moet hersteld worden, en er moet iets 

anders in de plaats van dit kreupelhout komen, dat past binnen de duinomgeving van Sint 

Maartenszee.  

 

Hierbij hoort ook het oude schietplateau van defensie. Dit plateau is al jaren buiten gebruik en oogt 

absoluut niet fraai binnen het duinlandschap van Sint Maartenszee. Dit plateau moet opgeruimd 

worden, en plaats maken voor de aan te leggen duinen. 

 

 

Wijze van aanpak / oplossingsrichting 

Onze oplossing is de aanleg van duinen tussen het pad en de OLP. Wij willen deze duinen aan leggen 

buiten het hek op grond van Staatsbosbeheer. Door dit te doen verdwijnt een gedeelte van het 

kreupelhout en het oude defensie platform, en wordt de OLP aan het zicht onttrokken.  Voor de aanleg 

is dan geen toestemming nodig van de bedrijven op de OLP. De beheerder van Staatsbosbeheer heeft 

aangegeven voorstander te zijn van de aanleg van de duinen. De onderzoeksreactor wordt aan het 

oog onttrokken en landschappelijk ingepast. Met deze duinen zal het terrein van de OLP meer in 

evenwicht zijn met de omgeving, zodat er een natuurlijkere omgeving ontstaat. Een omgeving waar 

ook een boswachter trots op kan zijn. 

  

Om te garanderen, dat de OLP niet meer zichtbaar is, opteren wij voor een hoogte van vijf meter en 

een lengte van 300 meter is er bij een natuurlijk afschot van 1:2 15.000 kubieke meter zand nodig. Bij 

een hoogte van 6 meter, en een lengte van 350 meter neemt deze hoeveelheid toe tot 25.200 kubieke 

meter. Echter is dit afhankelijk van het type zand. 

 

Financiële gevolgen, dekking en risico’s 

De kosten voor de levering en aanbrengen van zand is afhankelijk van de herkomst van het zand en zijn 

geraamd op een bedrag tussen de € 210.000,- en € 352,800,-. 

Per kubieke meter zand wordt vaak €14,- gerekend voor het leveren en aanbrengen. De prijs is 

afhankelijk van de afkomst van het zand. Naarmate het zand van verderaf moet komen, zal de prijs 

stijgen. Ook is er nog een mogelijkheid, dat het benodigde zand beschikbaar komt door de bouw van 

de nieuwe PALLAS reactor, echter valt hier nog geen zekerheid over te geven. De richtprijs van de aan 

te leggen duinen ligt hiermee waarschijnlijk tussen de €210.000,- en €352.800,-. Bovenop deze prijs komt 

nog de inplanting met helm. Hiervoor wordt vaak €6,- per vierkante meter gerekend. Het bedrag voor 

de helm zal dus tussen de €36.000,- en €50.400,- liggen, waardoor de totale prijs tussen de €246.000,- en 

de €403.200,- zal liggen. Volgens ons contactpersoon binnen Staatsbosbeheer zou het zelfs met nog 

minder zand gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor is echter overleg nodig tussen het college en 

Staatsbosbeheer. 

 

Hierbij hoeft dit project de gemeente helemaal geen rib uit het lijf te kosten. Er zijn namelijk meerdere 

subsidieregelingen, en potjes beschikbaar voor dit project. Ten eerste is er de Europese subsidie LIFE+. 

Via deze subsidie kan een project tot wel 60%, en bij prioritaire soorten 75%, van de totale projectkosten 

vergoed krijgen. Hierbij moet wel sprake zijn van een voorbeeldproject, dat elders op grotere schaal 

uitgevoerd kan worden.  

De ‘call’ voor biodiversiteit moet gedaan worden door de gemeente of een organisatie, zoals 

Staatsbosbeheer, en kan elk jaar voor 15 september worden ingediend. Ten tweede is er subsidie via de 

provincie mogelijk voor de verbetering van de natuursoorten. Voor bijzondere gebieden wordt 95% van 

de projectkosten vergoed, en anders tot €15.000,- per hectare. Ten derde is er vanuit ‘de Kop werkt’ 

een bedrag van €250.000,- geraamd voor de ontwikkeling van Sint Maartenszee. Met de impuls die dit 

project geeft aan het lokale toerisme, is dit project een goede besteding van dit potje. 

 

Voorgesteld Besluit. 

het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 

1. om met alle stakeholders (gemeente, provincie, Staatsbosbeheer, dienst Domeinen, ministerie 

van Defensie, stichting toerisme Sint Maartenszee, onderzoekslocatie Petten) in gesprek te 

gaan met als doel de duinen tussen het hek van de onderzoekslocatie Petten en de Burg. 

Breetbaartweg te realiseren; 

2. de Life+ subsidie en de provinciale subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap voor te 

bereiden en in te dienen; 

3. de aanleg van het duin onderdeel uit te laten maken van de gebiedsvisie Sint Maartenszee. 

 



 

 

Zienswijze procedure 

Conform artikel 147a van de Gemeentewet moet het college van burgemeester en wethouders in de 

gelegenheid worden gesteld om wensen en bedenkingen (zienswijzen) in te dienen tegen een 

initiatiefvoorstel van de raad. Het voorstel is op 28 juni aangeboden aan de voorzitter van de 

gemeenteraad. 

Het college is op 28 juni gevraagd om haar zienswijze voor 30 juli 2016 In te dienen. 

 

Het college heeft samenvattend op 2 augustus 2016 besloten de volgende zienswijze in te dienen: 

- de aanleg van het duin is slechts een deel van de oplossing; 

- de komende jaren , dient er in overleg met de OLP een oplossing gevonden van de uitstraling 

van de huidige bebouwing; 

- de minimale kosten worden geraamd op € 435.000,-; 

- de subsidieaanvragen moeten nog voorbereid worden en dus nog niet ingediend; 

- het college staat positief tegenover het initiatievoorstel, maar is van mening dat de aanleg van 

het duin maar een deel van de oplossing is en de uitwerking breder opgepakt zou moeten 

worden. 

De volledige zienswijzereactie van het college treft u als bijlage aan. 

 

Wij hebben kennisgenomen van de zienswijze van het college. Het voorgenomen besluit is naar 

aanleiding van deze zienswijze aangepast. Bij het besluit onder 1 is de stichting toerisme Sint 

Maartenszee met naam genoemd. Ten tweede gaan wij er vanuit dat subsidie voor dit project mogelijk 

is en ook de andere partijen financieel bijdragen. Bij de uitwerking van het project zal duidelijk zijn wat 

de werkelijke kosten zijn en wat partijen willen co-financieren (zowel materieel als financieel). Zo 

hebben wij voornomen dat op het terrein van het OLP een hoeveelheid zand is opgeslagen, die 

wellicht beschikbaar is. Het college heeft aangegeven in het vierde kwartaal van 2016 met een 

dekkingsvoorstel te komen. Dit voornemen is vertaald in het besluit onder punt 3. Verder merken wij op 

dat de aanleg van het duin op de eerste plaats bedoeld is om toeristen die richting het strand gaan 

een optimale natuurlijke omgeving te bieden. De kracht van de badplaats Sint Maartenszee: rust, 

natuur en ruimte wordt hiermee versterkt. 

De PvdA schaamt zich niet voor de OLP. Sterker nog de OLP is uitermate belangrijk voor de 

werkgelegenheid in de gemeente Schagen. Door de aanleg van het duin kunnen twee belangrijke 

economische pijlers van onze gemeente: toerisme en hoogwaardige technologie in harmonie naast 

elkaar bestaan. 

 

Communicatie 

- Intern en extern via de mail 

- Via de website van de gemeente Schagen 

- Persbericht & persgesprek door initiatiefnemer en portefeuillehouder 

 

Rolf Klant 

Yvar de Nijs 

 

Namens deze 

J.J. Heddes, fractievoorzitter PvdA 

Gepubliceerde bijlagen: 

Bijlage 1: foto’s locatie aan te leggen duin te Sint Maartenszee 

Bijlage 2: zienswijze college op initiatiefvoorstel Sint Maartenszee 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Raadsbesluit 

 

De raad van de gemeente Schagen; 

 

gelezen het voorstel van de fractie van de PvdA van 28 juni 2016, aangevuld op 15 augustus 2016; 

 

gelet op de ingediende zienswijzen van het college van burgemeester en wethouders van 2 augustus 

2016; 

 

gehoord de beraadslagingen in de commissie Ruimte van 29 augustus 2016; 

 

b e s l u i t : 

 

het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 

1. om met alle stakeholders (gemeente, provincie, Staatsbosbeheer, dienst Domeinen, ministerie 

van Defensie, stichting toerisme Sint Maartenszee, onderzoekslocatie Petten) in gesprek te 

gaan met als doel de duinen tussen het hek van de onderzoekslocatie Petten en de Burg. 

Breetbaartweg te realiseren; 

2. de Life+ subsidie en de provinciale subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap voor te 

bereiden en in te dienen; 

3. de aanleg van het duin onderdeel uit te laten maken van de gebiedsvisie Sint Maartenszee. 
 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 20 september 2016. 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 


