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  Raadsvergadering van 30 september 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Michiel Wolf / registratienr.:  

19 augustus 2014 

M. Wolf  

0224 – 210 248 

Structuurvisie Petten: voortgang, zandlevering en vervolg plandeel Corfwater 

Economisch Domein 

14.109881 

 

 

Samenvatting 

In de vergadering van de commissie Ruimte d.d. 12 juni 2014 heeft de wethouder u geïnformeerd 

over de voortgang van de structuurvisie Petten. Ten aanzien van de ontwikkelingen op het dorpsplein 

en voor het nieuwe strand was hij positief. Wel heeft hij zorgen geuit over de risico’s bij de verwerving 

en realisatie van de plannen voor het recreatiepark. Specifiek ging dat over de verwerving van 

gronden van  Staatsbosbeheer, de subsidiemogelijkheden van de provincie en de ruimtelijke 

medewerking van de provincie. Zoals afgesproken komt hij in deze raadsvergadering op deze 

onderwerpen terug.  

 

In dit raadsvoorstel wordt inzicht gegeven in de voortgang van het project sinds het raadsbesluit van 

25 maart 2014. Er wordt gevraagd om kennis te nemen van een aantal nieuwe feiten en risico’s voor 

plandeel Corfwater en op basis van deze informatie een besluit te nemen over de voorgenomen 

zandlevering, de verwerving van camping Corfwater en het vervolgtraject voor  plandeel Corfwater. 

De nieuwe informatie is het resultaat van diverse onderzoeken (milieu, ecologie, risico’s) en 

overleggen met Provincie (subsidie en ruimtelijke medewerking), Staatsbosbeheer, de eigenaar van 

camping Corfwater (verwerving) en ontwikkelaar Tuin (voorgenomen grondruil).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsvoorstel 
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Voorgesteld besluit 

 

1. Vanwege de geconstateerde risico’s en onzekerheden voor plandeel Corfwater in te 

stemmen met het voorstel om camping Corfwater nu niet aan te kopen;  

2. Een overeenkomst aan te gaan met de eigenaar van camping Corfwater waarbij 

aankoop van de camping op termijn mogelijk blijft maar de gemeente nu geen 

financiële risico’s loopt; 

3. De reeds bestelde 360.000 m3 zand af te bestellen en de daarbij behorende boete 

van maximaal € 117.000 te accepteren en ten laste te brengen van de kostenpost 

zandsupplletie en vervoer ; 

4. Een alternatieve invulling voor plandeel Corfwater uit te werken die bijdraagt aan 

zowel de gemeentelijke als de Provinciale doelstellingen voor Petten, passend is 

binnen de ruimtelijke kaders van de Provincie en passend is binnen de financiële 

kaders van de gemeente. 

 

Financiële gevolgen 

De ontwikkeling van het plein en de ontwikkelingen op en aan het strand hebben een eigen 

exploitatie die niet afhankelijk zijn van andere delen van het plan. Het voorgestelde raadsbesluit is  

van invloed op de exploitatie van plandeel Corfwater, maar niet op die van de overige plandelen. 

Het besluit zal leiden tot een nieuwe exploitatie voor plandeel Corfwater.  

 

Door de afbestelling van het zand  riskeert de gemeente een maximale boete van € 117.000,- , te 

betalen aan het Hoogheemraadschap. Deze boete zal ten laste komen van de kostenpost 

“zandsuppletie en vervoer” van in totaal € 4.011.000,- Indien u als raad besluit het zand wel af te 

nemen en het zand niet voor 31 december 2015 gebruikt kan worden, bedragen de kosten circa € 

2.900.000,- .  

 

Aanleiding 

Dit raadsvoorstel is aangekondigd in de commissievergadering van 12 juni 2014 en is direct gekoppeld 

aan de besluitvorming zoals deze op 25 maart 2014 in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden met 

betrekking tot de haalbaarheid van de Structuurvisie Petten.  

 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Doelstelling van dit raadsbesluit is enerzijds om u als raad inzicht te geven in de wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan het raadsbesluit van 25 maart 2014. 

 

Anderzijds is het doel om de raad te informeren over de opgave die er ligt voor plandeel Corfwater 

en de daarbij aanwezige financiële en maatschappelijke risico’s. Uw raad wordt gevraagd een 

besluit te nemen over de voorgenomen zandlevering, de verwerving van camping Corfwater en het 

vervolg voor plandeel Corfwater. Het besluit zal gevolgen hebben voor de toekomstige ruimtelijke 

invulling van plandeel Corfwater en dus voor de inwoners van Petten.  

 

 

 

2. Argumenten 

Op 25 maart 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de haalbaarheid van de structuurvisie 

Petten. De opgave die er nu ligt, is om binnen de vastgestelde ruimtelijke en financiële kaders te 

komen tot een concrete ruimtelijke invulling.  De bewoners en ondernemers van het dorp zijn nauw bij 
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de uitwerking betrokken. De plannen van de structuurvisie hebben een doorlooptijd tot 2020. 

Onderstaand wordt een korte samenvatting gegeven over de voortgang van het project sinds 25 

maart 2014 en de bevindingen van de afgelopen periode.   

 

 

 

Algemene Projectbeheersing 

 

Na de besluitvorming van 25 maart is  een vernieuwde projectorganisatie opgezet die waarborgt dat 

de gehele organisatie op verschillende niveaus is betrokken bij het project en hier op een goede 

manier haar bijdrage aan kan leveren.  

 

Het door u gevraagde  communicatieplan is opgesteld, waarvan een website voor Petten onderdeel 

uitmaakt.  

Via deze website kunnen inwoners en ondernemers uit Petten en andere geïnteresseerden op elk 

moment van de dag de laatste informatie over de structuurvisie Petten inzien. 

 

Er is een format opgesteld voor een voortgangsrapportage waarmee de raad 4 keer per jaar 

geïnformeerd wordt over de voortgang van het project Petten. Inzicht in de risico’s vormt een vast 

onderdeel van dit format (Zie bijlage 1 “Uitvoeringsplan Petten d.d. 13 augustus 2014”). 

 

De financiële kaders uit de vastgestelde “businesscase Petten” zijn opgesplitst  in deelprojecten en zijn 

als begroting opgenomen in de projectadministratie. De subsidies zijn op een logische manier 

verdeeld  over deze deelprojecten. We proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over  niet 

“harde”,subsidies .  

 

Met de Provincie en het Hoogheemraadschap wordt maandelijks  overlegd over programmering, 

subsidies, planning, procedures en ontwerpen.  

 

Er is een klankbordgroep opgericht waarmee zeer frequent overlegd wordt over de verschillende 

onderdelen en aspecten van de structuurvisie Petten. Met de dorpsraad zijn de lijnen kort en wordt, 

los van de telefonische contacten, minimaal één keer per maand overlegd.  

 

Dorpsplein 

 

Uw raad heeft in de vergadering van 25 maart 2014 de grootst mogelijke prioriteit meegegeven aan 

het nieuwe dorpsplein. Na de besluitvorming zijn wij snel van start gegaan met de plannen voor de 

revitalisering van Plein 1945. Er zijn individuele gesprekken gevoerd met ondernemers en leden van de 

dorpsraad waarmee een eerste inzicht is verkregen in de belangen en wensen voor het plein.  Met de 

klankbordgroep zijn meerdere bijeenkomsten gehouden die hebben geresulteerd in een programma 

van wensen en de eerste ontwerpen. In een later stadium zullen bijeenkomsten voor alle inwoners en 

ondernemers van Petten worden georganiseerd. De planning is dat er eind van dit jaar een definitief 

ontwerp ligt. In het najaar van 2015 staat de uitvoering gepland.  

 

Plandeel Strand (nieuwe opgangen, strandpaviljoens en strandhuisjes) 

 

Op 31 december 2015 levert het Hoogheemraadschap het nieuwe strand op. De gemeente sluit met 

haar ontwikkelingen aan op de planning voor de totale kustversterking. De voorbereidingen op de in 

gebruik name van het nieuwe strand zijn in volle gang. In overleg met het Hoogheemraadschap zijn 

de locaties en profilering van de strandopgangen grotendeels bepaald. Voor het strand is een 

functionele indeling opgesteld op basis waarvan straks mede de precieze locatie van de paviljoens 

en strandhuisjes zal worden bepaald. Met Hoogheemraadschap en Domeinen is overleg gaande 

over de financiële voorwaarden waaronder de locaties voor deze functies verpacht kunnen worden. 

De verwachting is dat hier eind van dit jaar overeenstemming over zal zijn. Ook wordt gewerkt aan de 

uitwerking van de aanbestedingsprocedures voor deze functies en wordt een beeldkwaliteitsplan 

opgesteld voor de paviljoens en de huisjes. Wij zijn erg enthousiast over de vele creatieve plannen 

waarmee ondernemers al in dit stadium spontaan komen. Dat geeft goede verwachtingen voor 

wanneer wij de percelen later in de markt zullen zetten. 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 4 van 8 
 

 

 

 

 

Plandeel Corfwater (hotel, vakantiepark, ontmoetingsplein, nieuw duinlandschap) 

 

Plandeel Corfwater is het deelgebied waarmee de grootste investeringen gemoeid zijn en wat de 

grootste onzekerheden kent. Vanwege de tijdsdruk voortkomend uit de deadline van de zandlevering 

staat hier op relatief korte termijn de uitvoering gepland. Het bestelde zand moet op 31 december 

2015 van het strand verwijderd zijn en in het dorp op de plek van o.a. camping Corfwater verwerkt 

zijn. Het gaat om 360.000 m3 zand.  

 

De afgelopen maanden is er verder ingezoomd op de voorgenomen ontwikkelingen voor plandeel 

Corfwater: 

 

- Er is een algehele risicoanalyse uitgevoerd door het projectteam; 

- Er is een aanvullende risicoanalyse opgesteld  door een extern juridisch bureau met 

betrekking tot de voorgenomen verwervingen en de daarvoor reeds aangegane al dan niet 

pre-contractuele verplichtingen. Het gaat om de verwerving van de grond van 

Staatsbosbeheer, Camping Corfwater en het Hoogheemraadschap; 

- Er is advies gevraagd aan de ARO commissie  (adviesorgaan Gedeputeerde Staten over 

ruimtelijke plannen) over de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen zoals opgenomen in de 

structuurvisie; 

- Met de Provincie zijn gesprekken gevoerd over de ruimtelijke medewerking aan de 

planonderdelen en daarmee samenhangend de status van de verschillende subsidies zoals 

opgenomen in de businesscase Petten (2 keer €3 miljoen); 

- Met Staatsbosbeheer zijn meerdere overleggen gevoerd inzake de verwerving van de 

gronden. Er is afgesproken om de te verwerven gronden te laten taxeren op basis van de 

onteigeningswet. De taxatie is uitgevoerd; 

- Er zijn verkennende milieuonderzoeken uitgevoerd; 

- Er is een ecologisch onderzoek uitgevoerd waarmee meer inzicht is verkregen in de 

mogelijkheden en onmogelijkheden in de natura 2000 en EHS (Ecologische Hoofd Structuur) 

gebieden;  

- Er is een integrale planningssessie gehouden met interne mensen en externe adviseurs om te 

bezien of het mogelijk is om het zand op tijd van het strand in het dorp te krijgen;  

- Er zijn verschillende alternatieve scenario’s op hoofdlijnen uitgewerkt voor de zandlevering;  

- Er is een concept ontwerp opgesteld voor het te realiseren duinlandschap om meer inzicht te 

krijgen in de benodigde m3 zand. 

 

 

Conclusies voortkomend uit bovenstaande acties: 

 

 Het advies van het externe juridische bureau is om pas tot verwerving over te 

gaan als er helderheid is over de mogelijkheid tot verwerving van alle 

benodigde gronden (Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap, camping 

Corfwater). Zonder verwerving van camping Corfwater kan er definitief een 

streep door plandeel Corfwater in haar huidige vorm gezet worden. Voorstel 

is daarom om toch een overeenkomst aan te gaan waarin de intenties van 

beide partijen worden vastgelegd maar er wel voldoende ontbindende 

voorwaarden worden opgenomen zodat de gemeente nog niet definitief 

aan de koop vastzit; 

 Nog niet alle subsidies zijn even hard. Over de eerste € 3 miljoen zijn heldere 

afspraken gemaakt welke zijn vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst. Over de tweede € 3 miljoen,  zoals 

opgenomen in de businesscase,  wordt op z’n vroegst in januari 2015 door de 

Provincie een besluit genomen.  Er moet gewaakt worden voor dubbelingen 

met de eerste € 3 miljoen. De provinciale medewerking aan de tweede 
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subsidie hangt samen met de ruimtelijke medewerking. De concrete vraag is 

of de gemeentelijke ruimtelijke plannen ook de provinciale belangen dienen; 

 De ARO commissie heeft negatief geadviseerd over de plannen zoals ze nu 

voorliggen. Aanpassingen aan de structuurvisie voor met name plandeel 

Corfwater zijn nodig om alsnog goedkeuring te krijgen. Daarnaast vraagt de 

ARO om een betere samenhang tussen alle plannen in het dorp en een 

overkoepelende visie op de ontwikkeling van Petten. Het advies van de ARO  

kan van invloed zijn op het al dan niet verkrijgen van de tweede € 3 miljoen 

subsidie;  

 De getaxeerde waarde voor het verkrijgen van het bloot eigendom van de 

grond van Staatsbosbeheer is bepaald op basis van de onteigeningswet.   

De taxatie valt binnen de kaders zoals opgenomen in de businesscase 

Petten;  

 Een aanzienlijk deel van de grond waarop het vakantiepark is geprojecteerd 

en de helft van de grond van ontwikkelaar Tuin waarmee de gemeente een 

grondruil voor ogen heeft, is Natura 2000 gebied. Dat was bij de 

besluitvorming in maart niet verwerkt. De resultaten van het ecologisch 

onderzoek voor dit deel en vervolgens de beoordeling van de Provincie van 

deze resultaten hebben geresulteerd in de conclusie dat op deze grond niet 

gebouwd mag worden en ook geen zand gestort mag worden; 

 Voor een deel van het plangebied geldt dat er een risico is op de 

aanwezigheid van de zandhagedis. Aanvullend onderzoek naar de 

zandhagedis is nodig en kan pas volgend voorjaar uitgevoerd worden. Tot 

die tijd is er geen zekerheid over of hier überhaupt zand gestort mag worden;  

  De ruimtelijke procedure kan pas gestart worden na medewerking van de 

provincie. Na de afwijzing in de ARO commissie is dit onzekerder geworden. 

Een goed overleg met alle betrokken ambtenaren van de Provincie geeft 

ons vertrouwen over de medewerking van de Provincie en hulp bij verdere 

uitwerking van het plan;  

 De integrale lean-planningssessie heeft uitgewezen dat het niet mogelijk is 

om het zand voor 31 december 2015 tijdig van het strand te verwijderen 

vanwege o.a. de nog te doorlopen ruimtelijke procedure, het verkrijgen van 

de benodigde vergunningen en bovengenoemde problematiek met 

betrekking tot ecologie en milieu;  

 De opbrengsten zoals geraamd in de businesscase voor plandeel Corfwater 

zijn niet haalbaar. Dit omdat een deel van het voorgenomen programma 

niet gerealiseerd kan worden; 

 Het is gebleken dat er alternatieve scenario’s zijn waarbij de zandlevering 

ook op een later tijdstip mogelijk is. De kosten per m3 zand zijn dan hoger, 

maar uit het duinontwerp is gebleken dat er minder zand nodig is. Ook met 

aanvoer over de weg is het dan mogelijk om een kwalitatief hoogwaardig 

duinlandschap te maken dat passend is binnen de financiële kaders uit de 

busninesscase. Aandachtspunten bij aanvoer van zand over de weg zijn 

overlast voor de buurt en eventuele schade aan wegen als gevolg van 

vrachtverkeer. 

 

 

3. Financiën 

Sinds het raadbesluit van 25 maart 2014 zijn er externe kosten gemaakt voor de inhuur van adviseurs. 

Deze kosten zijn nog ten laste gebracht van het voorbereidingskrediet van € 275.000,- dat voor het 

haalbaarheidsonderzoek van de structuurvisie beschikbaar is gesteld.  Van deze € 275.000,- resteert 

per 13 augustus 2014 nog € 17.000,-. Van de geraamde kosten uit de exploitaties zoals opgenomen in 

bijgevoegde notitie “Uitvoeringsplan structuurvisie Petten” is nog niets uitgegeven.   

Indien het zand afbesteld wordt, zal er mogelijk een boete betaald moeten worden aan het 

hoogheemraadschap van 10 % van de kostprijs van het zand. Dit komt neer op € 117.000,-. 
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4. Risico's 

De plandelen “Dorsplein” en “Strand” kennen beperkte risico’s. Plandeel  Corfwater kent een aantal 

onzekerheden ten aanzien van de ruimtelijke medewerking van de Provincie en de 

subsidieverstrekking door de Provincie. Door, voordat hier duidelijkheid over is,  al kosten voor 

verwerving en inrichting te maken, neemt de raad een risico. In het geval het plan ruimtelijk niet 

realiseerbaar blijkt, staan tegenover deze gemaakte kosten namelijk geen inkomsten. Het is nu al 

duidelijk dat een deel van het voorgenomen programma niet gerealiseerd kan worden vanwege de 

problematiek rondom Natura 2000. Ook is er een negatief ARO advies,  is er nog geen duidelijkheid  

over  € 3 miljoen van de in totaal € 6 miljoen aan subsidie en is het onmogelijk gebleken om 360.000 

m3 zand voor 31 december 2015 van het strand te verplaatsten naar het dorp.   

 

Door nu zand te bestellen,  camping Corfwater te verwerven  en de daaronder gelegen gronden van 

Staatsbosbeheer te verwerven, geeft de gemeente circa € 8 miljoen uit terwijl er vervolgens een 

probleem ontstaat met de verwerking van het zand. Daarnaast is het reeds bekend dat een groot 

deel van de geraamde opbrengsten in de vorm van grondopbrengsten van vakantiehuisjes en 

mogelijk in de vorm van subsidie deels niet gerealiseerd kan worden. 

 

5. Alternatieven  

In afwijking van het raadsbesluit zijn er uiteraard ook alternatieven mogelijk. In onderstaande tabel 

worden er enkele ter overweging genoemd met daarbij aangegeven de financiële consequenties.  

 

Onderwerp Alternatief Financiële consequentie Risico 

Afbestellen zand Zand bestellen  Kosten € 2.970.000,- voor 

aankoop, 

domeinrechten en 

vervoeren en verwerken 

van zand. 

Het zand kan niet 

voor 31december 

2015 verwerkt  

worden in het dorp. 

Financieel risico 

bedraagt  €2.970.000,- 

 Deel zand bestellen Rekenvoorbeeld: 

aankoop 40.000 m3 zand 

voor  € 330.000,-  

 

Boete voor deel dat niet 

afgenomen wordt: 10 % 

van 320.000 m3 x 3,25 = € 

104.000,-   

Het zand kan niet 

voor 31 december 

2015 binnen 

plangebied verwerkt 

worden. Financieel 

Risico is € 330.000 + € 

104.000,- = € 434.000,-.  

Camping Corfwater nu 

niet verwerven 

Camping Corfwater 

wel verwerven, terwijl 

grond Staatsbosbeheer 

nog niet in eigendom is 

en opbrengsten uit 

subsidie en 

grondopbrengst 

vakantiepark onzeker 

zijn.  

Kosten aankoop 

camping (zie voor 

financiële kaders 

businesscase Petten d.d. 

27 januari 2014)  

Risico is dat de 

gemeente een 

camping bezit zonder 

dat het eigendom 

verkrijgt over de 

grond onder de 

camping, de subsidie 

die benodigd is voor 

aankoop niet wordt 

toegekend en een 

deel van het 
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beoogde programma 

op de plek van de 

camping niet 

gerealiseerd kan 

worden.  

Alternatieve invulling 

plandeel Corfwater 

uitwerken 

Plandeel Corfwater 

geheel afblazen. 

Beperkte financiële 

consequenties. Plandeel 

Corfwater heeft een 

eigen exploitatie 

waarvoor nog geen 

kosten zijn gemaakt.  

Kosten voor reeds 

ingehuurde externe 

adviseurs uit 

haalbaarheidsfase zijn 

ten laste gegaan van het 

budget voor het 

haalbaarheidsonderzoek.    

De economische 

impuls voor Petten zal 

lager zijn vanwege 

afname 

aantrekkingskracht 

Petten voor 

dagjestoerist, minder 

overnachtingen van  

toeristen op jaarbasis, 

afname in 

werkgelegenheid, 

minder draagvlak 

voor voorzieningen.  

    

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 augustus 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte d.d. 16 september 2014; 

 

 

besluit: 

 

1. Vanwege de geconstateerde onzekerheden en risico’s voor plandeel Corfwater camping 

Corfwater nu niet aan te kopen;  

2. Een overeenkomst aan te gaan met de eigenaar van camping Corfwater waarbij aankoop 

van de camping op termijn mogelijk blijft maar de gemeente nu geen financiële risico’s 

loopt; 

3. De reeds bestelde 360.000 m3 zand af te bestellen en de daarbij behorende eventuele boete 

van maximaal € 117.000 te accepteren en ten laste te brengen van de kostenpost 

“zandsuppletie en vervoer” ; 

4. Een alternatieve invulling voor plandeel Corfwater uit te werken die bijdraagt aan zowel de 

gemeentelijke als de Provinciale doelstellingen voor Petten, passend binnen de ruimtelijke 

kaders van de Provincie en passend is binnen de financiële kaders van de gemeente. 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 september 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


