
 

Memo Pagina 1 van 2 

  

 

MICHIEL Memo 

Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op zondag 29 november 2015 heeft de VSVP onderstaande vragen gesteld aan de CDA 
fractieleden. Ter informatie onderstaand de antwoorden op deze vragen als voorbereiding op de 
raadsvergadering van 15 december 2015 bij het agendapunt “Ontwerp Bestemmingsplan Kustzoen 
Petten” 
 
Vraag: 
 

1.       De strandhuisjes kunnen binnen het bestemmingsplan uitgeruild worden tegen de Beach 

Villa’s.  Aangezien dit binnen de marge valt (minor wijziging)  is dit mogelijk via een 

amendement. Voordeel hier is dat HZL,  die mordicus tegen jaarronde Beachhouses zijn, dan 

waarschijnlijk geen beroep aantekent. Volgens een voorzichtige polsing zijn strandhuisjes in 

het seizoen voor hen eventueel acceptabel. De vereniging kan op de plek van 1 of 2 Beach 

Villa’s voldoende strandhuisjes kwijt. 

Antwoord: 
 
De beach houses  vervangen door strandhuisjes is een wezenlijke verandering is van het ontwerp en 
dat heeft als gevolg dat er en nieuwe procedure moet worden gevoerd. Dit is geen minor wijziging 
zoals de VSVP stelt. Jurisprudentie is casuïstisch. In de uitspraak van 14-04-2010 inde zaak die VSVP 
aanhaalt,  stond in het betreffende ontwerp bestemmingsplan al een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen om 150 recreatiewoningen mogelijk te maken. Dat is bij het bestemmingsplan kustzone 
Petten niet het geval.  
 
Vraag: 
 

2.       Het is mogelijk om een stuk strand te verpachten aan een vereniging (onze vereniging) 

zonder dat daar openbaar op aanbesteed hoeft te worden. Alles kan door de gemeente met 

een contract (grondhuurovereenkomst) worden geregeld. Kwaliteit is geborgd omdat ook wij 

moeten voldoen aan het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan.  

Antwoord: 
 
Het klopt dat dat een platte grondverhuur niet aanbestedingplichtig is. Net als grondverkoop niet. Dit 
verandert als de verhurende dan wel verkopende partij veel regels en voorwaarden gaat stellenen 
aan datgene wat de hurende partij met de gehuurde grond mag doen en daarmee de rol als 
opdrachtgever voor de ontwikkeling gaat vervullen. De keuze voor aanbesteding is een bewuste 
keuze geweest om er onder andere voor te zorgen dat de huisjes passen bij de identiteit van Petten, 
ze een beeldkwaliteit krijgen die past bij de (natuurlijke) omgeving, kwaliteit zowel op korte en op 
lange geborgd is, en er weinig overlast zal zijn voor de omgeving.  
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Opmerking VSVP inzake subsidie 
 
In de mail geeft VSVP aan dat één van de leden, te weten de heer Peijnenburg, een subsidie van  
€ 111.000,- heeft ontvangen vanuit de provinciale regeling Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels 2e 
tranche. Dit wordt aangedragen als extra argument om strandhuisjes aan de VSVP te gunnen.  
 
Uit het overzicht van toegekende subsidies 2e tranche van de provincie blijkt dat de heer Peijnenburg 
als onderdeel van een combinatie deze subsidie heeft gekregen en niet als individu. Het betreft de 
PPS groep” (Peinenburg, van der Ploeg en Sips). Sips en van der Ploeg ontwikkelen strandhuisjes en 
een paviljoen op het nieuwe strand van Petten en zetten hierbij deze subsidie in.  
 
Tekst uit boekje “Programma ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels” van de Provincie:  
 
“15 Subsidieaanvrager: PPS-groep (De PPS Groep is een samenwerkingsverband tussen drie 
ondernemers: Peijnenburg, Van der Ploeg en Sips). 
Project: Prachtig strand Petten” 
 

Ondernemers willen verschillende openbare voorzieningen op het strand van Petten realiseren en 

daarmee het gebied aantrekkelijker maken voor recreanten en toeristen. Het gaat om het plaatsen 

van strandhokjes voor openbaar gebruik en het aanbrengen van robuuste palen ten behoeve van 

sport en spel en als fraaie bij het strand passende elementen. Ook wordt de bereikbaarheid verbeterd, 

zo ook voor minder validen zodat het strand beter bereikbaar wordt vanuit het cluster strandhuisjes 

nabij het strand van Petten.  


