
 

Schriftelijke vragen artikel 41 reglement van orde 

Onderwerp : Kustverdediging 

Aan  : het college/ portefeuillehouder 

Datum  : 29 januari 2018.  

Einde schriftelijke reactie termijn: voor 27 februari 2018. 
__________________________________________________________________________ 
 
Geacht(e) college, portefeuillehouder, 
 
Inleiding: 
Als je vandaag de dag een strandwandeling maakt ervaar je dat het strand een stuk smaller is 
geworden, zeker bij Petten en Callantsoog. Op sommige plekken is er nauwelijks iets over, behalve 
bij eb dan. Dit is gekomen na een aantal stormen de afgelopen periode. Opmerkelijk is dat er in deze 
tijd meer stromen hebben gewoed als ooit. Ook Het Noord-Hollands Dagblad (NHD) heeft op 25 
januari over dit onderwerp uitgebreid geschreven en er aandacht aan geschonken. Het water staat 
de strandpaviljoens letterlijk aan het water. 
 
Hierbij verzoeken wij u de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 

1. Hoe staat het ervoor met de veiligheid van onze kustverdediging, nu de laatste storm veel 
zand heeft weggespoeld? 
 

2. Is het bericht in het NHD juist, dat er nu onvoldoende ruimte is voor de strandpaviljoens, 
zoals Callantsoog, en dan geen zand meer over is om te herstellen? 
 

3. Is de veiligheid van de kustbewoners, het achterland, maar ook de bereikbaarheid op het 
strand van de hulpdiensten gewaarborgd?   
 

4. Is het bekend wanneer de volgende onderhoudsronde gepland staat? 
 

5. Is het mogelijk deze vragen voor donderdag 15 februari te beantwoorden, als Rijkswaterstaat 
een toelichting geeft bij de Dorpsraad in Callantsoog? 
 

Toelichting: 
 

-Naast de veiligheid van onze inwoners van het achterland is het eveneens van belang voor onze 
paviljoenhouders in de ruimtelijke en financiële zin.  
 
-Maar ook is het op dit moment al lastig voor onder andere de KNRM, om ten zuiden van Callantsoog 
te opereren met hoog water. Het rijdend materieel kan er eigenlijk niet meer droog/veilig naartoe.  
Dit geldt eveneens voor strandonderhoud door gemeente Schagen, inspecties HHNK e.d... 
 

Fractie CDA 
S.M. Lensink, fractievoorzitter 

 


