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vaststelling bestemmingsplan Kustzone Petten en Beeldkwaliteitsplan Kustzone Petten 

Economisch Domein 

15.024742 

 

 

Samenvatting 

In dit raadsvoorstel stellen wij uw raad voor om het bestemmingsplan ´Kustzone Petten´ gewijzigd vast 

te stellen. Met dit bestemmingsplan worden in Petten de recreatieve ontwikkelingen op het nieuwe 

strand, nieuwe natuur en parkeervoorzieningen planologisch mogelijk gemaakt. Het ontwerp van het 

plan is in procedure gebracht, er zijn zienswijzen ontvangen en er is een Nota Zienswijzen opgesteld.  

Om de beeldkwaliteit van de strandbebouwing te waarborgen is ook een Beeldkwaliteitsplan 

Kustzone Petten gemaakt. In dit voorstel wordt tevens gevraagd dit plan vast te stellen.   

 

Waarom dit voorstel 

In 2012 is de Structuurvisie Petten vastgesteld. Op 25 maart 2014 is in uw raad de haalbaarheid van de 

structuurvisie bepaald en is de visie concreter uitgewerkt. 

Om de beoogde ontwikkelingen op het nieuwe strand planologisch/juridisch te borgen is het 

bestemmingsplan ‘Kustzone Petten’ opgesteld en in procedure gebracht. Het is nu aan uw raad om 

dit plan vast te stellen.  

Ook is er een Beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin randvoorwaarden zijn aangegeven waaraan 

bouwwerken en openbare ruimte in de kustzone moeten voldoen.   

 

Kaders 

De kaders van het voorgestelde besluit zijn de Wet ruimtelijke ordening, de Structuurvisie Petten uit 

2012, het coalitieprogramma en de uitwerking van de structuurvisie zoals door u vastgesteld in de 

raadsvergadering van 25 maart 2014.  

 

Onderbouwing 

Het bestemmingsplan bevat het nieuwe strand en de duinen zoals dat de afgelopen periode is 

aangelegd en geeft een planologische regeling voor de op grond van de Structuurvisie Petten 

beoogde recreatieve ontwikkelingen in de vorm van 3 nieuwe jaarrond strandpaviljoens, 2 jaarrond 

reddingsbrigadeposten, 80 seizoensgebonden strandhuisjes en 5 jaarrond beach-houses. Tevens 

voorziet het plan in een strook nieuwe natuur tussen de Noorderhazedwarsdijk en de 

Zuiderhazedwarsdijk, een deel van de rondweg onder aan de dijk met daaraan parkeerplaatsen en 

een parkeerplaats op de hoek Spreeuwendijk-Korfwaterweg. 

 

Deze recreatieve ontwikkelingen zijn uitgebreid besproken en akkoord bevonden in de 

klankbordgroep Structuurvisie Petten waarin o.a. leden van de Dorpsraad Petten en de 

ondernemersvereniging Petten en andere stakeholders zitting hebben. Daarnaast heeft overleg 

plaatsgevonden met de provincie, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap Hollands 
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Noorderkwartier en milieu-/ en natuurorganisaties. Via informatieavonden is het gehele dorp op 

meerde momenten betrokken bij de uitwerking van de plannen.  

 

Wij hebben als conclusie getrokken dat de recreatieve ontwikkelingen op het strand in Petten kunnen 

rekenen op een breed draagvlak in het dorp Petten.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan is van 10 september tot en met 21 oktober 2015 ter visie gelegd. Er zijn 

totaal 32 zienswijzen ontvangen, waarvan er 24 nagenoeg identiek zijn.  

De zienswijzen hebben grotendeels betrekking op de omvang en hoeveelheid van de verschillende 

strandbebouwing, de ladder voor duurzame verstedelijking (nut en noodzaak en regionale 

afstemming) en natuur- en milieuaspecten. 

In de bijgevoegde ‘Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Kustzone Petten’ zijn de zienswijzen 

samengevat en van een reactie voorzien. Op basis van de zienswijzen is het bestemmingsplan op 

onderdelen aangepast. 

Één van de aanpassingen is de verbeelding waarbij ook de langs de dijk gelegen Spreeuwendijk aan 

het plangebied is toegevoegd. Gebleken is dat de geldende bestemming “Verkeer-verblijfsgebied” 

een te beperkt gebruik toelaat om de weg als doorgaande route te gebruiken, zoals de bedoeling is 

en zoals ook in het door de raad op 25 maart 2014 vastgestelde inrichtingsplan “Petten in de Duinen” 

is opgenomen. Het is nu een fietspad. In principe is uitbreiding van een plangebied niet zonder meer 

toegestaan omdat voor het toegevoegde gebied geen voorbereidingsprocedure is gevoerd. De 

jurisprudentie laat zien dat uitbreiding toelaatbaar is als er geen sprake is van een wezenlijk ander 

plan. Hierbij is bepalend wat de omvang is van het toe te voegen gebied, wat de wijziging is ten 

opzichte van de geldende bestemming en hoe groot de impact is. Wij menen dat de toevoeging te 

verdedigen is omdat het ten opzichte van het plangebied een geringe omvang heeft, de grond nu 

ook al een verkeersbestemming heeft en dat de weg ook – als woonstraat of (fiets)pad – als 

doorgaande route kan worden gebruikt. Het aanleggen van parkeerplaatsen is ook binnen de 

huidige bestemming mogelijk. In het ontwerpbestemmingsplan zoals dit ter inzage heeft gelegen, is in 

de toelichting deze rondweg ook opgenomen.   

 

Het bestemmingsplan is nu gereed om door uw raad te worden vastgesteld.  

 

Voor het plangebied is eveneens een beeldkwaliteitsplan gemaakt, het ‘Beeldkwaliteitsplan Kustzone 

Petten’. Hierin is de gewenste ruimtelijke visuele kwaliteit en het ambitieniveau van het gebied aan de 

hand van verschillende ruimtelijke aspecten beschreven in woord en beeld. 

Het plan dient als referentiekader voor de architectonische uitwerking van bouwplannen en de 

inrichting van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan wordt aan de Welstandnota toegevoegd.  

 

Financiën 

Op 25 maart 2014 heeft de raad de haalbaarheid van de structuurvisie vastgesteld en voor de 

uitvoering is een krediet beschikbaar gesteld. Van de provincie is een financiële bijdrage beschikbaar 

gesteld vanuit het project Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels. 

Een exploitatieplan is niet aan de orde omdat er geen exploitatiekosten worden verhaald. 

 

Vervolgtraject 

Nadat uw raad heeft besloten tot vaststelling van het bestemmingsplan, wordt het openbaar bekend 

gemaakt en zes weken ter inzage gelegd. Binnen die periode kunnen belanghebbenden beroep 

instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Het beeldkwaliteitsplan wordt eveneens openbaar bekend gemaakt. Hiertegen is geen bezwaar of 

beroep mogelijk. 

 

Risico’s 

Het is mogelijk dat tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep wordt ingediend dan wel een 

voorlopige voorziening wordt gevraagd. Beroep schorst de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan niet. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst de inwerkingtreding wel totdat 

op het verzoek is beslist. 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

- Zienswijzen 

- Nota Zienswijzen bestemmingsplan Kustzone Petten 

- Bestemmingsplan Kustzone Petten 

- Beeldkwaliteitsplan Kustzone Petten 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015, nr. ;  

gezien het advies van de commissie Ruimte d.d. 23 november 2015; 

 

gelet op de Gemeentewet, Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht; 

 

besluit: 

1. in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015 

gegeven beoordeling van de ingebrachte zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan 

‘Kustzone Petten’, zoals uiteengezet in de ‘Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 

Kustzone Petten’, welke deel uitmaakt van dit besluit; 

2. het bestemmingsplan ‘Kustzone Petten’ bestaande uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0441.BPBGZKustzoPetten-VA01, met de 

bijbehorende bestanden en met inachtneming van het gestelde in de ‘Nota zienswijzen 

ontwerpbestemmingsplan Kustzone Petten’ gewijzigd vast te stellen; 

3. voor het plangebied van het bestemmingsplan af te zien van het vaststellen van een 

exploitatieplan;  

4. het ‘Beeldkwaliteitsplan Kustzone Petten’ vast te stellen en dit als welstandscriteria toe te 

voegen aan de Welstandsnota. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 15 december 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


