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Geachte voorzitter, college, en raadsleden. 
  
Dank dat ik de ruimte krijg om aangaande het agendapunt betreffende de opvang van 
vluchtelingen in Huis ter Duin in Petten in te spreken. 
  
Ik doe dat namens een groep die voornemens is om te investeren in het dorp Petten.  
  
The Investment Compagnie als investeerder op het terrein van Camping Corfwater. 
Dutchen uit Schoorl als verhuurder van accommodatie op het terrein Camping 

Corfwater. 
De gebroeders Schut van strandpaviljoen Zee en Zo. 
Architectenbureau Jan Kramer als ontwikkelaar van de oostkant van het plein. 
Ondergetekende, René Sips, en Thomas van de Ploeg als ontwikkelaars van 30 
strandhuisjes en strandpaviljoen de Prince George. 
Vereniging Van Ondernemers Petten 
  
Voorzitter, als geen ander zijn wij ons ervan bewust van de schrijnende toestanden in de 
wereld met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek. Ook wij vinden dat Nederland, 
met Schagen, zijn verantwoordelijkheid moet nemen, net als de rest van de wereld, om 
de niet economische vluchtelingen zoveel mogelijk op te vangen en te helpen. Ik wil het 
graag helder hebben, te stellen dat, welke vorm van discriminatie dan ook, voor ons 
geen motief is voor onze stelling welke ik nu zal voorlezen.  
  
“De gemeente levert een bijdrage aan het opwaarderen van Petten tot een volwaardige 
badplaats.”  
Zo staat dat in het coalitieakkoord. 
Wij hadden ons met de opvang van 225 vluchtelingen voor 3 jaar in Huis ter Duin, zoals 
u dat voorstelt, een andere bijdrage voorgesteld. 
  
En is dit voorstel nog wel een voorstel en heeft deze inspraak nog wel zin. Ik vraag het 
mij af.  
Als ik in de krant lees dat de burgemeester en wethouder Blonk al de leerlingen van de 
lagere school in Petten informeren en voorbereiden op de komst van de kinderen van 
deze vluchtelingen krijg ik het idee dat alles al beklonken is. 
Nu de vluchtelingen niet eerder dan maart 2016 naar Petten komen, was dit bezoek aan 
deze school ook mogelijk geweest na de besluitvorming van deze vergadering. Wellicht 
was dat bezoek helemaal niet nodig geweest. Nu heeft u de schijn tegen en lijkt het als 
dat onze mening er niet meer toe doet. 
  
Veel bezwaren worden gemaakt door emotionele motieven. Maar ook de recreatie is 
emotie. Het is één en al emotie en beleving. U gaat op vakantie, betaald daar veel geld 
voor en gaat op pad met bepaalde verwachtingen. U bent goed gemutst en wil rust, 
natuur, gezelligheid, vrijheid en kwaliteit. U wilt de zorgen even vergeten en even niet 
geconfronteerd worden met alle ellende die zich op de wereld voort doet en wellicht 
heel dicht bij u thuis.  
Wanneer u dan geconfronteerd wordt op uw vakantieadres met een groot percentage 
vluchtelingen die het straatbeeld voor een groot deel bepalen, dan zie je de ellende 



waarvoor u zelf even voor gevlucht was. Dat verwacht je niet van een vakantieplaats. En 
we willen juist van Petten een mooi rustige vakantieplaats maken. 
En dan kunt u vergelijken met de opvang in Bergen aan Zee, maar er zitten daar maar  
100 en alles is er heel goed geregeld. Maar dan raad ik u aan ook eens te kijken in 
Heerhugowaard. Daar zitten er wat meer, en kunt u beleven wat voor invloed dat heeft 
voor de omgeving.   
  
Na 14 jaren zit Petten in een flow. Iedereen is vol optimisme om van Petten een 
volwaardige badplaats te maken. Geen Zantvoort, en zelfs geen Callantoog, maar een 
kleine gemoedelijke badplaats waar rust, maar ook kwaliteit centraal staan.  
Maar juist die kleinschaligheid maakt het moeilijk investeerders te vinden die zo nodig 
zijn om die plannen te realiseren zoals ze voorgeschoteld zijn in de door u aangenomen 
structuurvisie Petten. Alle investeerders kijken naar elkaar en hebben elkaar nodig. 
Iedereen heeft zijn bissnescase gebaseerd op de te verwachten ontwikkelingen. En één 
van die te verwachten ontwikkelingen is de realisatie van appartementen op het terrein 
van Huis ter Duin.  
De ondernemers die verblijfsaccommodatie willen bouwen, hebben een mooi dorp 
nodig. Een dorp waar levendige activiteiten plaats kunnen vinden.  
Nu is er eindelijk een ondernemer die aan de stille kant van het plein iets moois wil 
maken waardoor het plein die kwaliteit krijgt die wij zo graag wensen. Echter kan de 
ondernemer dat pas realiseren als er voldoende basis is wat verblijfsaccommodatie 
betreft. En daar wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van Huis te Duin.  
En zo zitten wij als het ware aan elkaar gebonden. Niet voldoende 
verblijfsaccommodatie betekend geen mooi plein met ondernemers. Geen mooi plein 
met ondernemers, minder verblijfstoeristen en minder dagrecreanten. En dat is weer 
slecht voor de huidige middenstand, en dan kan je het plein zelf net zo mooi maken als je 
wilt, maar als er geen ondernemers komen zijn we weer terug bij waar we nu zijn.  
 
Zie het als een ketting waar u een schakel tussenuit haalt. En u weet het: de ketting is zo 
sterk als de zwakste schakel. En met de komst van de vluchtelingen in Huis ter Duin, 
waarmee de ontwikkeling van appartementen op deze locatie grote vertraging oploopt 
bent u aardig aan het zagen in die schakel. 
  
Voorzitter, u zegt 225 vluchtelingen en maximaal 3 jaar. Echter kunt u niets garanderen. 
Er worden aannames gedaan welk soort vluchtelingen hier komen. Gezinnen met een 
verblijfsstatus is de bedoeling, maar garanderen kunt u het niet.  
Maximaal 3 jaar wordt er gezegd, maar ook dat kan niet gegarandeerd worden.  
De politiek en de COA zijn hierin niet altijd betrouwbaar gebleken. Bovendien zit hier 
over 3 jaar wellicht een andere raad. Er zijn in die tijd tenslotte ook nieuwe 
gemeenteraadsverkiezingen. Die raad kan wel heel anders beslissen.  
  
U haalt, indien u beslist om in te stemmen met de komst van deze vluchtelingen op deze 
locatie, een grote onzekerheid in huis. Een onzekerheid waardoor investeerders kunnen 
afhaken.  
Natuurlijk leest u ook in de krant dat er evengoed ontwikkelingen gaande zijn en dat 
intentieverklaringen en contracten worden getekend. Maar dat is allemaal nog onder 
voorbehoud van financiering. En het geld komt vandaag de dag niet alleen van banken, 
maar ook van particuliere beleggers. En die kijken met argusogen naar deze 
ontwikkeling. 



  
Voorzitter, ik heb in het begin al gezegd dat wij niet tegen opvang van vluchtelingen zijn 
in de gemeente Schagen, echter Huis ter Duin is in onze ogen de verkeerde locatie op het 
verkeerde tijdstip. 
225 is te veel. 3 jaar is te lang. 
U ondergraaft hiermee de hele structuurvisie Petten en het door Uzelf beschikbaar 
gesteld gemeenschapsgeld als investering in de wederopbouw van Petten. 
U kunt dit de inwoners van Petten op dit moment niet aandoen! 
Geachte leden van de raad 
Ik kan u niets anders vragen dan niet in te stemmen met het voorstel van het college. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 


