
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering 

van 15 december 2015 
 

Agendapunt  : 22 

 

Onderwerp : appartementenhotel en vluchtelingen 

 

Aan de raad, 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

Constaterende dat 

- Het college bezig is om via een anterieure overeenkomst de afspraken over de 

huisvesting van vluchtelingen in Huis ter Duin te Petten vast te leggen 

- De eigenaar van Huis ter Duin met het COA een afspraak over de huisvesting 

van vluchtelingen heeft voor 2 jaar, met een verlengingsoptie van 1 jaar. 

- De gemeente nog geen rol heeft in dit evaluatiemoment na 2 jaar.  

- De eigenaar van Huis ter Duin heeft aangegeven het liefst binnen 2 jaar te 

starten met de bouw van “een appartementenhotel”, waarmee het gebruik van 

deze verlengingsoptie niet zeker is. 

- Huis ter Duin een recreatieve bestemming heeft, maar al langere tijd niet als 

zodanig wordt gebruikt. 

 

Overwegende dat 

- Er in de Pettemer gemeenschap veel zorgen leven dat de lang geplande bouw 

van het appartementenhotel bij Huis ter Duin zal vertragen door de opvang van 

vluchtelingen.  

- Het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen belangrijk is, al was het maar 

vanwege de meerwaarde van opvang in een gemeenschap waar 

vluchtelingen zich welkom voelen en waar veel hulp wordt aangeboden.  

- Wij van mening zijn dat er gewerkt moet worden aan meer en betere 

opvanglocaties en een sneller doorstroming naar reguliere of tijdelijke woningen. 



- Wij van mening zijn dat er voor de inwoners van Petten duidelijkheid moet komen 

over de start van de bouwplannen van de eigenaar van Huis ter Duin.  

 

Besluit dat 

- Het college wordt verzocht om in de anterieure overeenkomst met de eigenaar 

van Huis ter Duin op te nemen dat de huisvesting van vluchtelingen  voor een 

periode van 2 jaar is, waarna er evaluatie plaats vindt. 

- Daarnaast wordt in de anterieure  overeenkomst opgenomen dat er een 

verlengingsoptie van maximaal 1 jaar is, die eindigt op het moment dat de bouw 

aan het nieuwe appartementenhotel start. 

- Bij het ontbreken van voldoende concrete bouwplannen geen gebruik gemaakt 

kan worden van de verlengingsoptie, waardoor de opvang eindigt. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

 

 

S.M. Lensink J.J. Heddes P.F.J. Vriend H.Th. Kröger M. Bredewold 
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