
 

 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen artikel 43 Reglement van 
orde 

Onderwerp : Schriftelijke vragen, artikel 43 Vergunning verlening 
activiteiten vak Petten. 

Aan : het College van B&W 

Datum :  16 juli 2018_____________________________________________ 

Einde schriftelijke reactietermijn: 16 augustus 2018 

___________________________________________________________________________ 

Aan het college van B&W, 

 

De VVD heeft kennis genomen van de situatie omtrent vergunning verlening van de 

surfschool in Petten.  Om zijn activiteiten op het strand uit te kunnen voeren. 

Surfschool houder heeft omtrent de gevolgde gang van zaken vraagtekens bij de 

oprechtheid van de gemeente om hem activiteiten te laten ontplooien op het strand en 

dreigt bandopnamen waarin de portefeuillehouder zich negatief uitlaat over de 

toekomst van de School publiek te maken. Er dreigt een gang naar de rechter. Al met 

al geen fraaie situatie voor een voor ondernemers in veelal opzicht vriendelijke 

meedenkende gemeente. 

 

Vragen 

 

1. Klopt het dat tot op heden geen duidelijkheid door de gemeente kan worden 

verschaft omtrent vergunning verlening voor 2019? 

2. Klopt het dat er wel vergunning is verleend aan een kitesurf school voor een 

periode van 5 jaar. 

Zo ja: 

.a Waarom is dezelfde handelswijze niet toegepast voor de surfschool? 

 

3. Surfschool houder maakt zich zorgen over het dicht op elkaar surfen en kitesurfen 

in het activiteiten vak. 

a. Deelt u deze zorg heeft men genoeg ruimte om naast elkaar te opereren zonder 

gevaar voor de leerlingen surfers?\ 

 

4. Surfschool houder maakt zich zorgen over het aansprakelijk stellen van de kitesurf 

school bij een ongeluk gezien de organisatie uit het buitenland opereert. 

a. Deelt u deze zorg heeft men genoeg waarborg in de vergunning procedure 

ingebouwd en de aansprakelijkheid vraag onderzocht ? 

 



5. Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de surfschool en de 

gemeente. 

Klopt het dat geen van de gespreks- verslagen door de surfschool worden 

geaccepteerd als correcte weergave van het gesprek? 

a. Kunnen wij inzage krijgen (vertrouwelijk of geanonimiseerd) van de inhoud van 

deze verslagen? 

 

6. Surfschool houder heeft bij ons meerdere malen  aangegeven na 12 jaar op het 

strand door te willen met lesgeven in petten. 

 

a. Zijn er bij het college zwaarwegende argumenten bekend waarom de surfschool 

zijn activiteiten niet zou moeten kunnen uitvoeren zo ja welke? 

 

b. Zo nee nee bent u berijd om op korte termijn een vergunning te verlenen voor ten 

minste 5 jaren waarbij de surfschool houder zijn activiteiten winstgevend kan 

ontplooien op het  strand van Petten? 

 

Alvast bedankt voor uw beantwoording.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jonne van de Beek 


