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Op 8 oktober 201 5 hebben wij een zienswijze ingediend op het ontwerp Uw kenmerk 
bestemmingsplan Kustzone Petten. 
Wij vonden dat Nut en Noodzaak van de 80 strandhuisjes, de 
strandpaviljoens en de 5 permanente beach houses nog onvoldoende 
onderbouwd was. Voorts gaven wij aan dat wij, gezien het advies van de 
ARO, de maat en schaal van de beachhouses en paviljoens te groot 
waren. 

Naar aanleiding van onze zienswijze heeft uw college aanvullend 
onderzoek laten doen naar de behoefte aan strandhuisjes en beach 
houses en de effecten daarvan op de bestaande verblijfsrecreatie 
voorzieningen. 

Op 27 oktober 201 5 is er ambteli jk overleg gevoerd, waar uw gemeente 
deze aanvullende gegevens heeft gepresenteerd. 
Wij hebben aangegeven dat wij uw raad vóór 1 5 december 201 5 zullen 
informeren of wij de onderbouwing van nut en noodzaak nu voldoende 
achten. 

Aanvullende onderbouwing: 

a. ruimteli jke kwaliteit, art 1 5 PRV: 

Uw gemeente signaleert dat de ARO niet zozeer de maat en schaal te 
groot achtte, maar een karakteristiek van de paviljoens wenste die 
aansluit op de nieuwe identiteit van Petten. U geeft aan dat de uit te 
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breiden parkeerplaats volledig opnieuw wordt aangelegd met daarbij 
veel aandacht voor een juiste ruimteli jke en landschappelijke inpassing. 
Hetzelfde geldt voor de inpassing en het ontwerp (conform het 
beeldkwaliteitsplan) van de strandpaviljoens. Ten aanzien van het 
ontwerp van de beachhouses stelt uw gemeente nu: 

"Conform het advies van de ARO commissie van 18 augustus 201 5 is er 
veel aandacht voor de (natuurlijke) uitstraling van de beachhouses en 
de wijze waarop ze op het strand gezet worden. Met toepassing van de 
juiste architectuur en toepassing van natuurli jk materialen zoals 
voorgeschreven in het Beeldkwaliteitsplan kustzone Petten, 
harmoniëren de beachhouses met de achterliggende duinenrij. Ook 
versterken zij het beeld van de 5,5 kilometer "eindeloosheid" die ten 
zuiden van deze zone begint". 

Wij menen dat uw gemeente hiermee voldoende aan de opmerkingen 
van de ARO tegemoet is gekomen. 

b. nut en noodzaak, art 14 PRV 

Uw gemeente heeft in de regio Noord-Holland Noord onderzocht 
hoeveel strandhuisjes voor de recreatieve verhuur (en dus niet voor 
particulier bezit) er reeds zijn en wat er aan planvorming aan zit te 
komen. 
Op basis van het aanvullend onderzoek concludeert u, dat de 
ontwikkeling van de 80 strandhuisjes (gericht op beleving, integratie 
van dagrecreatie met verblijfsrecreatie, meerdere korte vakanties per 
jaar) en beach houses (multigeneratievakanties, meer luxe en 
duurzaamheid, seizoensverlenging) goed aansluit bij de recente 
ontwikkelingen van de recreatiebehoefte en een aanvulling vormt op 
het huidige aanbod in de regio. 

Op basis van een onderzoek van Bureau Stedelijke Planning concludeert 
u, dat de regio goed gesitueerd is ten opzichte van de meest 
verstedelijkte gebieden van Nederland en dat vooral jongere 
huishoudens tussen de 20 en 40 jaar zijn geïnteresseerd in de 
recreatiewoning in deze regio. 
De plancapaciteit in de regio is relatief laag. Dit duidt op een gezonde 
marktsituatie. In de afgelopen periode van 10 jaar was de 
pri jsontwikkeling in Noord-Holland positief. Uw gemeente heeft verder 
onderbouwd dat de 80 strandhuisjes door hun specifieke karakter en 
ligging, weinig of geen effect hebben op de bestaande parken. 
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Specifiek ten aanzien van de vijf permanente beachhouses wijst u op 
de bijzondere situatie: het gaat hier om een nieuw landschap; een 
nieuw gemaakt en breed strand waarop een experiment met een nieuwe 
ontwikkel ing, zoals de 5 permanente beach houses, goed inpasbaar is. 
De bereikbaarheid is goed; de recreanten kunnen vlak achter de duinen 
hun auto parkeren zonder dat die in het zicht staat en zonder dat 
duinen en strand verstoord worden. 
De nieuwe rondweg van Petten loopt onder aan de dijk langs. Door 
onder aan de dijk parkeerplaatsen aan te leggen kan de huurder of 
bezoeker van een beach-house dichtbij parkeren zonder daarvoor met 
de auto het strand op te hoeven gaan - dit is dan ook niet toegestaan. 
Het fietspad en voetpad dat over de nieuwe duinenrij loopt en de vele 
nieuwe strandopgangen maken dat de beach houses primair juist ook 
per fiets en te voet prima bereikbaar zijn. 

Wij hebben geconstateerd dat nu in de planregels is geborgd dat 
permanente bewoning van de beach houses niet is toegestaan. 

Uw gemeente geeft in de aanvullende onderbouwing aan dat de 80 
seizoensgebonden strandhuisjes en de 5 beach houses door hun 
specifieke karakter en ligging weinig of geen effect hebben op de 
bestaande parken omdat de strandhuisjes en beachhouses een aparte 
categorie van recreatieverblijven zijn en dus een aanvulling op het 
bestaande aanbod vormen en niet direct een negatief effect (in de zin 
van leegstand) zullen hebben op bestaande parken. 

Naast de 5 beach-houses en strandhuisjes worden er 2 extra jaarrond 
strandpaviljoens gerealiseerd waarvan 1 sport paviljoen. 
U geeft nu aan dat de uitbreiding van het aantal paviljoens evident is 
aan de ontwikkel ing van nieuw strand en vakantiewoningen 
(strandhuisjes en beach- houses). Voor een goede strandbeleving is de 
aanwezigheid van strandpaviljoens essentieel. Doordat deze paviljoens 
er het hele jaar kunnen staan, wordt het seizoen verlengd wat leidt tot 
meer draagvlak voor voorzieningen in het dorp met als gevolg dat de 
leefbaarheid in Petten toeneemt. 

Wij verzoeken u om, zo mogeli jk ook via de APV, te borgen dat het 
openbaar gebruik van het strand rondom de beach houses gehandhaafd 
wordt en dat de bezoekers of bewoners van de beach houses dit niet als 
privé terrein kunnen claimen. 
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Conclusie 
Gezien het voorgaande menen wij , dat met deze uitgebreide 
onderbouwing voldaan is aan onze zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan. 
Wanneer u de uitgebreide onderbouwing opneemt in de Toelichting bij 
het bestemmingsplan en het bestemmingsplan vaststelt conform deze 
aan ons voorgelegde onderbouwing, zien wij geen aanleiding om een 
reactieve aanwijzing te geven aangezien de provinciale ruimtelijke 
belangen dan voldoende zullen zijn geborgd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

7 
esecŗe' prov ncieseċretans 

J.W. G E.A, van Craaikamp 




