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Geachte raad en college, 
 
Hierbij wil ik namens de unanieme klankbordgroep Petten, nauw 
betrokken bij de uitwerking van de structuurvisie Petten, onze 
bezorgdheid uitspreken over het voorliggende raadsvoorstel voor 
vluchtelingen opvang in Huis ter Duin. 
 
De klankbordgroep Petten is niet "voor of tegen" de komst van 
vluchtelingen naar Petten in het algemeen, maar heeft gemeend een 
analyse te moeten maken wat het voornemen betekent voor 
investeringsklimaat, toerisme, momentum en daarmee de komende 5 
tot 10 jaar van ons dorp.  
 
“Wir schaffen das” hebben de Duitsers tot nu toe geroepen. Die 
uitspraak staat ergens voor. Het betekent zoveel als: we vinden een 
goede oplossing, en gaan net zo lang door tot we die hebben 
gevonden. Dat geldt wat ons betreft ook voor de gemeente Schagen. 
Niet “snel scoren” en even snel kiezen voor een locatie die in handen 
is van een particulier, waar “toevallig al bedden staan”.  
 
Er komt een huisvestingsprobleem op de gemeente af waar zij in de 
komende maanden een oplossing voor zou moeten zoeken. Of 
eigenlijk had dit al eerder moeten gebeuren. Dat betekent: creatief zijn 
met het eigen bezit, onderhandelen met het COA, investeren, burgers 
erbij betrekken. Het COA wil eigenlijk alleen locaties van minimaal 600 
personen, vanuit het oogpunt “zo min mogelijk toezichthouders voor 
zoveel mogelijk mensen”. Welnu, deze locaties blijken sowieso al niet 
te bestaan in onze gemeente. Het moet dus al kleinschaliger. Er zijn 
talloze goedwillende burgers in deze gemeente die graag hun steentje 
bij zouden dragen, aan de gemeente om deze menskracht ook aan te 
wenden. Door gemeentelijke gebouwen te verhuren aan het COA 
kunnen de inkomsten worden ingezet voor eventueel extra toezicht. 
 
De klankbordgroep is van mening dat het concentreren van 225 
vluchtelingen - en wellicht in de toekomst nog meer - op een zo 
centrale en cruciale plek in het dorp, dat van toerisme afhankelijk is, 
een te makkelijke en bovendien ondoordachte "oplossing" zou zijn. 
Bovendien voelen wij ons onprettig bij de niet te vermijden 
beeldvorming dat hier een "dealtje" achter steekt, een uitvloeisel van 
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het dit voorjaar in de klankbordgroep uitgesproken dreigement van de 
heer Tuin om naar het COA te stappen, toen hij weerstand ontmoette 
voor zijn plan van 90 appartementen in 8 bouwlagen.  
  
In tegenstelling tot de brief van de burgemeester is er nu geen sprake 
van een oplossing voor het onderbrengen van vluchtelingen op zeer 
korte termijn. Er speelt nog een leveringsgeschil tussen de heer Tuin 
en een buitenlandse ontwikkelaar die het pand heeft aangekocht, de 
uitzendorganisatie van Diepen wil het huurcontract met de heer Tuin 
niet beëindigen, en gezien het uitgewoonde karakter van Huis ter Duin 
zal een grondige verbouwing plaats moeten vinden. Dit roept de vraag 
bij ons op waar nu de grote urgentie vandaan komt, waardoor in 
eerste instantie precies 1 week zat tussen de brief en uw raadsbesluit.  
 
De eerste vluchtelingen zouden niet eerder dan in maart – april in 
Huis ter Duin terecht kunnen, precies als voor Petten het belangrijkste 
zomerseizoen van de eeuw van start gaat, namelijk het eerste 
seizoen waarin het nieuwe strand en het zo zorgvuldig voorbereide en 
uitgewerkte dorpsplein zijn voltooid. Het momentum is daar, toeristen 
en ondernemers zijn nieuwsgierig.  
 
Deze periode tot volgend voorjaar is lang genoeg om betere en meer 
toekomstbestendige alternatieven te onderzoeken en realiseren, denk 
aan containerwoningen, het verbouwen van leegstaande 
gemeentehuizen, scholen en kantoorpanden, de vele 
recreatiewoningen die de gemeente telt etc. Ook in Petten zijn wellicht 
kleinschalige mogelijkheden, bijvoorbeeld op het 
Hoogheemraadschap terrein of ten zuiden daarvan. 
  
Hoewel wij het goed vinden dat de gemeente Schagen zijn 
verantwoordelijkheid neemt, willen wij beklemtonen dat  een goede 
spreiding over meerdere dorpen - en Schagen zelf - die niet van 
toerisme afhankelijk zijn,  cruciaal is voor de integratie, acceptatie en 
draagvlak. 
 
Wij vrezen dat het aantal mensen wat in Huis ter Duin wordt 
opgevangen nog verder zal oplopen en dat de 3 jaar (in de brief nog 
2) uiteindelijk wordt verlengd naar 5-6 jaar. Dit betekent voor de 
investeerders waar wij contacten mee hebben een heel ander 
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totaalplaatje.  
 
De zorgen en onzekerheden die wij met de investeerders delen zijn 
onder andere: 
1.  Stagnatie in de uitvoering van belangrijke onderdelen uit de 
structuurvisie, die sterk samenhangen. 
2. Nog langere onduidelijkheid over de plannen en planning van Huis 
ter Duin, onzekerheid of het ooit zal worden ontwikkeld tot het 
beloofde appartementenhotel. Het pand en de omgeving verloederen 
steeds meer. 
3.  Een extra grote onzekerheid in de business case, investeerders 
weten niet wat ze kunnen verwachten en hoe de toerist daarop zal 
reageren. Vakantie en oorlog blijven twee niet te verenigen begrippen. 
4. Onzekerheid of het blijft bij 225 vluchtelingen en 3 jaar 
5. De rust en ruimte rondom het Korfwater. 
 
Wij zien daarom het liefst geen opvang in Huis ter Duin, en anders op 
zijn minst garanties over de maximale duur van de opvang en aantal 
bewoners. Daarnaast maken wij ons zorgen over de “hefboom” die de 
heer Tuin hiermee in handen krijgt om er plannen door te drukken, die 
niet passen bij het Petten dat wij voor ogen hebben. 
   
Gezien de totale investering van 20 miljoen die met de uitwerking van 
de structuurvisie gepaard gaat, is dit geen kwestie waar de raad al te 
lichtzinnig of overhaast over kan besluiten, zeker wanneer 
investeringen van derden uit zouden blijven. De burgemeester belooft 
"dat we gewoon doorgaan met investeren" maar deze investeringen 
(met publiek geld) moeten wel een rendement hebben voor het dorp, 
niet alleen qua leefbaarheid maar zeker ook economisch. U als raad 
dient daarin goed rentmeesterschap te tonen. 


