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Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Kustzone Petten” (geanonimiseerde versie) 

Het ontwerpbestemmingsplan “Kustzone Petten” is vanaf 10 september tot en met 21 oktober 2015 ter inzage gelegd. In die periode kon er een 

zienswijze ingediend worden. 

In deze nota worden de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan behandeld. De zienswijzen worden samengevat en van een 

reactie voorzien. 

 

 

Indiener Samenvatting zienswijze Reactie gemeente Aanpassing 

bestemmingsplan 

1.  1.1 Voor wat betreft strandhuisjes en beach- 

houses moet Nut en Noodzaak worden 

aangetoond en hanteert de provincie de 

Handreiking Verblijfsrecreatie uit september 

2014. Daarbij gaat het om de 

onderbouwing van de regionale vraag, 

inventarisatie van de mogelijkheden binnen 

bestaande (verouderde) 

verblijfsrecreatieve voorzieningen en 

regionale afstemming tussen gemeenten 

over het plan.  

           Voor de strandhuisjes is een 

markttechnische benadering gekozen. De 

gemeente stelt dat het gaat om een 

aanzienlijke vraag vanuit de markt en een 

specifieke behoefte die door zijn aard niet 

op andere recreatieparken of binnen BBG 

opgevangen kan worden. Een concrete 

onderbouwing hiervan wordt gemist. 

In de zienswijze staat onder het kopje 

Zienswijze op hoofdlijnen het volgende: 

Wij zijn met u van mening, dat het 

bestemmingsplan Kustzone Petten een 

positieve bijdrage zal leveren aan toerisme 

en recreatie en aan de nieuwe identiteit 

van Petten. De ARO is ook deze mening 

toegedaan en heeft positief geadviseerd 

over de ontwikkelingen aan de kust bij 

Petten, met enige kanttekeningen over de 

omvang en het ontwerp van de 

strandpaviljoens. Het bestemmingsplan 

behoeft echter nog verbetering ten einde 

te voldoen aan de Provinciale verordening 

(PRV). Wij vragen u om een nadere 

onderbouwing van Nut en Noodzaak van 80 

strandhuisjes en de 5 beach-houses. 

In overleg met de provincie is een verdere 

onderbouwing van nut en noodzaak van 80 

strandhuisjes en 5 beach houses gegeven. 

Deze is verwerkt in de toelichting van het 

bestemmingsplan.  

Aanpassing van de 

onderdelen 3.2.1. 

en 4.1. van de 

plantoelichting.  

 1.2 De onderbouwing door het onderzoek van 

de NVM (2014) en de markconsultatie van 

Wij kunnen ons vinden in de opmerking dat 

de ontwikkelingen op de markt van  tweede 

Aanvulling en 

nieuwe beschrijving 
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Twynstra Gudde (2013) geven nog 

onvoldoende inzicht in de regionale 

behoefte en de regionale effecten (op 

bestaande recreatieparken) van de 

strandhuisjes; Het rapport van de NVM gaat 

uit van tweede woningen en dat is een 

andere categorie dan de te verhuren 

strandhuisjes en beach-houses in Petten. 

(recreatie)woningen niet 1 op 1 aansluit op 

de ontwikkelingen op de markt van huisjes 

voor de recreatieve verhuur zoals de 

strandhuisjes en beach-houses. Er zijn 

aanvullende onderzoeken geraadpleegd 

waarvan de uitkomsten verwerkt zijn in de 

toelichting. 

van 4.1. van de 

plantoelichting. 

 1.3 Twynstra Gudde geeft een marge aan van 

50 – 300 strandhuisjes wat duidt op 

onzekerheid in de prognose. De 

onderbouwing van deze aantallen 

ontbreekt nog. Daarnaast zijn de mogelijke 

effecten op reeds bestaande en geplande 

recreatieparken (zoals in Den Helder) niet 

geanalyseerd. Er mist een regionale 

afstemming. 

Er is nader onderzoek gedaan naar de 

marktpotentie van de regio Noord Holland, 

de trends op het gebied van 

verblijfsrecreatie en de mate waarop de 

voorgenomen ontwikkelingen in Petten 

hierop aansluiten. De marktpotentie van de 

kustregio is groot  en de ontwikkeling van 

strandhuisjes (gericht op beleving, integratie 

van dagrecreatie met verblijfsrecreatie, 

meerdere korte vakanties per jaar)  en 

beach-houses (multigeneratievakanties, 

meer luxe en duurzaamheid, 

seizoensverlenging) sluiten goed aan bij 

deze trends en de doelstellingen voor 

Petten.   

Het aantal gerealiseerde plannen en nog te 

realiseren plannen van strandhuisjes in de 

kustregio is onderzocht. De omvang hiervan 

is in verhouding tot de hoge marktpotentie 

beperkt. Strandhuisjes en beach-houses zijn 

een unieke vorm van verblijfsrecreatie en 

vormt daarmee een aanvulling op het reeds 

bestaande aanbod. 

Aanvulling en 

nieuwe beschrijving 

van 4.1. van de 

plantoelichting. 

 1.4 Petten is te karakteriseren als kleinschalig, 

avontuurlijk maar ook rustig. In dit kader is 

een zone van 2 kilometer met 80 

strandhuisjes en paviljoens als vrij fors te 

kenmerken. 

Tussen Petten en Camperduin is een nieuw 

strand opgespoten van ruim 6 kilometer. Dit 

strand is 250 meter breed. Van deze 6 km 

wordt slechts 825 meter bebouwd met 

strandhuisjes. De bebouwing vormt geen 

Geen 
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dichte wand maar de strandhuisjes staan 

verdeeld over twee blokken van 50 en 30 

strandhuisjes op een luchtige manier op 

minimaal vijf meter van elkaar op het 

strand. De nieuwe natuur in de vorm van 

duinen blijft daardoor ook voor de 

dagtoerist goed beleefbaar.  Naast de 

strandhuisjes worden er 2 paviljoens van 

1000 m2 grondvlak toegevoegd en 5 

beach-houses die gezamenlijk een omvang 

hebben van iets meer dan 1 

strandpaviljoen. Er zit  minimaal 150 meter 

tussen de verschillende beach-houses en 

paviljoens. De rest van het nieuwe strand 

blijft ongemoeid en volledig publiek 

toegankelijk. Een nieuw natuurgebied van 

3,5 km lengte blijft ongemoeid van elke 

ontwikkeling. De grootte van het strand 

maakt het mogelijk om verschillende 

functies gescheiden van elkaar op het 

strand een plaats te geven. In de 

gemeentelijke strandnota is hiervoor een  

zonering voor Petten opgenomen. Hierdoor 

worden er verschillende belevingswerelden 

gecreëerd die voor iedere doelgroep wat 

biedt. Petten zal veranderen maar blijft haar 

eigen identiteit houden ten opzichte van de 

andere kustplaatsen in Schagen. De 

geplande ontwikkelingen leveren een 

bijdrage aan de doelstelling van de door de 

gemeenteraad vastgestelde structuurvisie 

Petten.  

 1.5 De nadere onderbouwing van de regionale 

vraag en regionale afstemming moet 

worden vastgelegd in een 

bestuursdocument. 

Er is momenteel geen regionaal bestuurlijk 

platform die een dergelijk document kan 

vaststellen. Er heeft ambtelijk regionale 

afstemming plaatsgevonden en dit heeft 

Geen 
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voor het bestemmingsplan geen 

belemmeringen opgeleverd. 

NB. De provincie heeft dit onderkend en 

aangeven dat een dergelijk document niet 

nodig is. 

 1.6 Bij de beach-houses is sprake van 

permanente huisjes waarbij er geen 

winterrust is voor flora en fauna. 

De beach-houses komen op ruime afstand 

(minimaal 150 meter) van elkaar te staan 

waardoor de invloed op de aanwezige 

natuur verwaarloosbaar is. Er is onderzoek 

gedaan naar de mogelijke gevolgen van 

externe werking ten opzichte van de 

omliggende natuurgebieden. De 

uitkomsten van deze onderzoeken hiervan 

onderschrijven dit. Nadere informatie 

hierover is te vinden in paragraaf 4.3 en 

bijlage 3 van de plantoelichting, de 

quickscan natuurwetgeving. 

Geen 

 1.7 Grote aantallen strandhuisjes kunnen leiden 

tot vermindering van de ruimtelijke kwaliteit 

van onze kust en ongewenste privatisering 

van grote delen van het strand. 

Uitgangspunten bij het bepalen van het 

programma op het strand is geweest een 

hoge kwaliteit van huisjes en het feit dat er 

een juiste balans moet blijven tussen natuur 

en recreatie. Het aantal strandhuisjes is 

uiteindelijk in overleg met Provincie Noord -

Holland, Rijkswaterstaat en diverse 

natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten naar beneden 

bijgesteld van circa 100 huisjes naar 80 

verdeeld over 2 clusters van respectievelijk 

50 en 30 huisjes. De ruimtelijke kwaliteit is 

afgewogen bij de ontwikkeling van de 

Structuurvisie en de beeldkwaliteit van de 

bebouwing zelf is nader uitgewerkt in het 

Beeldkwaliteitsplan Petten. Het strand wordt 

niet geprivatiseerd, maar blijft ook direct om 

de huisjes volledig publiek toegankelijk. Het 

plaatsen van erfafscheidingen of andere 

Geen 
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opstallen is niet toegestaan. 

 1.8 Vrees voor precedentwerking. Het is 

bekend dat ook in de gemeenten Den 

Helder, Castricum en Zandvoort plannen 

zijn voor de bouw van strandhuisjes. 

De unieke situatie van Petten in vergelijking 

met andere plaatsen langs de noord 

hollandse kust is in paragraaf 4.1 van de 

toelichting nader omschreven.  

Aanpassing 

paragraaf 4.1 van 

de toelichting. 

 1.9 De beach-houses vragen een goede 

onderbouwing waarbij aangetoond wordt 

dat het in Petten gaat om een unieke 

situatie die niet zonder meer representatief 

is voor andere delen van het 

Noordhollandse strand. 

Petten kent na het gereedkomen van het 

project “Kust op Kracht”  het breedste 

strand van Noord-Holland en heeft 

daarmee een unieke situatie in handen 

waarmee het concept van beach-houses 

mogelijk wordt. Er is voldoende ruimte om 

de beach-houses op royale afstand van 

elkaar (minimaal 150 meter) op het strand 

te plaatsen. De duidelijke strandzonering 

zoals vastgelegd in het nieuwe strandbeleid 

voor Schagen zorgt ervoor dat de beach-

houses ook niet conflicteren met andere 

functies op het strand. Wat verder uniek is 

aan de situatie in Petten, zijn de goede 

ontsluitingsmogelijkheden. 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. 

Aanvulling en 

nieuwe beschrijving 

van 4.1. van de 

plantoelichting. 

 1.10 Permanente bewoning van beach-houses 

moet via de planregels uitgesloten worden. 

In artikel 14 onder b 3 van de planregels is 

permanente bewoning van strandhuisjes, 

beach-houses, strandcabines en andere 

gebouwen als strijdig gebruik aangemerkt 

en dus niet toegestaan. 

Geen 
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 1.11 Conform het advies van de ARO het 

verzoek om de maatvoering van de beach- 

houses aan te passen. 

Dit staat niet in het ARO-advies en is zo ook 

niet besproken tijdens de vergadering van 

de ARO commissie op 18 augustus 2015. De 

ARO commissie was enthousiast over het 

concept beach-house en vond dit goed 

passen bij de identiteit van Petten. Wel is er 

aandacht gevraagd voor de grote maat en 

schaal van de beach-houes. Er moet veel 

aandacht zijn voor de uitstraling en het 

gebruik van de juiste materialen. Ook 

moeten ze op een zorgvuldige manier ten 

opzichte van elkaar op het strand geplaatst 

worden. In het beeldkwaliteitsplan Petten 

wordt de toepassing van natuurlijke 

materialen opgelegd. Er wordt ingezet op 

een hoge kwaliteit. Ruimtelijke gezien 

moeten de beach-houses minimaal 150 

meter uit elkaar komen te staan. De beach- 

houses worden daarnaast optimaal 

ontsloten. 

Geen 

 1.12 Verzoek om aanvulling ruimtelijke 

onderbouwing voor het sportpaviljoen en 

de reddingsbrigade gelet op artikel 14 PRV. 

Uitbreiding van het aantal paviljoens is 

evident voor de ontwikkeling van nieuw 

strand en vakantiewoningen. Eén van de 

kernwaarden voor Petten die verder benut 

kan/moet worden is die van (water)sport. 

Hiertoe is een sportpaviljoen opgenomen in 

het strandprogramma. Het sportpaviljoen 

dient de (water)sport verder te faciliteren en 

te stimuleren. Door de paviljoens jaarrond 

op het strand te plaatsen wordt het 

toeristenseizoen verlengd. Daarmee wordt 

een bijdrage geleverd aan de gewenste 

economische impuls van Petten. Door 

gebouwen jaarrond toe te staan neemt het 

investeringsvermogen toe en daarmee de 

(beeld)kwaliteit van de opstallen.  Dit geldt 

Aanvulling en 

nieuwe beschrijving 

van 4.1. van de 

plantoelichting. 
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eveneens voor de reddingsbrigadeposten.   

 1.13 Verzoek voor een ander ontwerp van de 

strandpaviljoens dat meer past bij de 

identiteit van Petten. 

Het bestemmingsplan regelt niet de 

ontwerpen van strandpaviljoens. 

Strandpaviljoens mogen worden gebouwd 

binnen de bandbreedte van de bouwregels 

en moeten daarnaast voldoen aan het 

Beeldkwaliteitsplan. Voor wat betreft de 

maatvoering van de paviljoens is 

aangesloten op de maten die ook in de 

andere kustplaatsen in de gemeente 

worden gehanteerd, zij het dat de hoogte is 

verruimd naar 8 meter. Dit naar aanleiding 

van een amendement in de gemeenteraad 

bij de vaststelling van het bestemmingsplan 

Buitengebied Zijpe in 2014. 

 

Wij zijn van mening dat binnen de gestelde 

regels ontwerpen kunnen worden gemaakt 

die passen bij de identiteit van Petten. 

Dit onderdeel van de zienswijze strookt ook 

niet met eerdere besluitvorming van de 

provincie. Voor één paviljoen (Zee & Zo) 

loopt nl. een procedure voor een 

omgevingsvergunning in anticipatie op het 

voorliggende bestemmingsplan. Bij deze 

procedure  is de provincie het bevoegd 

gezag en zij heeft ingestemd met deze 

ontwikkeling. 

De ARO commissie heeft op 18 augustus 

2015 als aandachtspunt meegegeven dat 

ervoor gewaakt moet worden dat de 

paviljoens niet een te bedrijfsmatige 

uitstraling krijgen en niet gesteld dat zij een 

te grote omvang hebben 

Geen 

2.  2.1 Voorstel om 5 jaarrond beach-houses te 

schrappen omdat het niet past bij identiteit 

Het concept beach-house is afgestemd 

met de trekker van de provincie van het 

Geen 
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van het dorp Petten (kleinschalig en 

romantisch). 

traject Identity matching en positief 

beoordeeld. Ook de ARO commissie heeft 

aangegeven dat de beach-houses goed 

passen bij de nieuwe identiteit van Petten 

en Petten positief en onderscheidend op de 

kaart zullen zetten.  In het 

Beeldkwaliteitsplan is vastgelegd dat de 

beach-houses een natuurlijk uitstraling 

moeten krijgen, passend bij de directe 

omgeving. De beach-houses hebben als 

doelgroep natuur- en rustzoekers en levert 

daarmee een bijdrage aan de beleving 

van de Pettense kernwaarden, natuur en 

rust. 

 2.2 Beach-houses zijn er gekomen als 

tegenhanger van oorspronkelijk bedoelde 

aantal van 150 strandhuisjes. Dit is niet in het 

belang van toerisme, de economie en 

leefbaarheid van het dorp Petten. 

De realisatie van beach-houses staat los 

van het aantal te realiseren strandhuisjes. 

Het idee van beach-houses is 

voortgekomen uit de door bureau Twynstra 

Gudde gehouden marktconsultatie. De 

rapportage van de marktconsultatie is één 

van de stukken die als bijlage bij het 

raadsvoorstel van 25 maart 2014 ter 

vaststelling van de haalbaarheid van de 

structuurvisie Petten is toegevoegd . 

Geen 

 2.3 Gemeenteraad Zijpe heeft bij vaststelling 

Structuurvisie bepaald dat strandhuisjes 

meer verspreid over het strand moeten 

worden geplaatst in verband met spreiding 

verkeer en parkeren.  

Voor de visie zoals vastgesteld in de 

gemeente Zijpe was geen 

haalbaarheidsonderzoek verricht. Het 

aantal strandhuisjes is sindsdien naar 

beneden bijgesteld. Ook was op dat 

moment nog niet duidelijk hoe het project 

“Kust op Kracht” er uit zou komen te zien. De 

indeling van het nieuwe strand van Petten is 

aangepast aan het uitgewerkte project 

“Kust op Kracht” en afgestemd op de 

nieuwe strandzonering zoals opgenomen in 

het nieuwe strandbeleid. Onder aan de dijk 

Geen 
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worden langs de nieuwe rondweg nieuwe 

parkeerplaatsen aangelegd waarmee de 

parkeerdruk verdeeld wordt.   

 2.4 Door grote hoeveelheid strandhuisjes bij het 

Corfwater wordt dit unieke gebied zwaar 

belast en worden unieke landschappelijke 

en natuurlijke waarden aangetast. We 

moeten uitgaan van voortbestaan 

camping Corfwater met bijbehorende 

verkeersaantrekkende werking en 

parkeerdruk. In bestemmingsplan is geen 

alternatief opgenomen en verwacht kan 

worden dat tegen het verdwijnen van de 

camping veel weerstand bestaat. 

Bij vaststelling van de haalbaarheid van de 

structuurvisie Petten op 25 maart 2014 wordt 

ingezet op herontwikkeling van camping 

Corfwater. Ook bij raadsbesluit van 30 

september 2014 wordt ingezet op een 

herontwikkeling van camping Corfwater. De 

parkeervoorzieningen in Petten worden 

uitgebreid naar in totaal circa 800 gratis 

parkeerplekken. Eventuele parkeerbehoefte 

voortkomend uit de herontwikkeling van 

Corfwater zal hier nog aan toegevoegd 

worden. Uit de resultaten van de 

uitgevoerde milieuquickscan blijkt dat de 

natuur hier geen significante effecten van 

ondervindt.  

Geen 

 2.5 In rapport ‘marktanalyse structuurvisie 

Petten’ van Twynstra Gudde wordt 

voorgesteld strandhuisjes in 4 clusters 

verspreid over strand te realiseren met elk 

cluster een eigen karakter/uitstraling en 

doelgroep. 

In de marktanalyse van Twynstra Gudde 

wordt nog gesproken over 50-300 

strandhuisjes. Uiteindelijk is er gekozen voor 

de realisatie van 80 strandhuisjes. Deze 

zullen verspreid worden over 2 clusters van 

respectievelijk 30 en 50 strandhuisjes. Er is 

voor 2 clusters gekozen omdat met meer 

clusters het beheer en onderhoud moeilijker 

te organiseren is en een samenhang in 

beeldkwaliteit moeilijker te borgen is. 

Geen 

 2.6 Beach-houses zijn in strijd met de 

structuurvisie en de uitwerking er van. In 

beide plannen werd ervan uitgegaan de 

strandhuisjes meer te spreiden over het 

strand en er was ook een cluster 

strandhuisjes ingetekend ter hoogte van de 

Noorderhazedwarsdijk. In de tekst bij de 

kaart wordt gesproken over 100 

Zie beantwoording bij 2.2.  Geen 
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strandhuisjes. 

 2.7 Het lijkt erop dat de geplande huisjes in 

Groote Keeten terecht zijn gekomen. In 

Groote Keeten is geen dorpskern en 

nauwelijks horeca of middenstand dus 

leveren ze vrijwel geen economische impuls 

op. Ze zijn daarbij ook nog eens niet 

gewenst door de bevolking. 

Er is geen koppeling tussen strandhuisjes 

Petten en een verzoek om in Groote Keeten 

strandhuisjes te mogen bouwen. Het 

college van B&W heeft op 23 juni 2015 

besloten om voorlopig geen strandhuisjes 

toe te staan in Groote Keeten. Afhankelijk 

van de uitkomst van het onderzoek Identity 

matching zullen hier al dan niet strandhuisjes 

worden toegestaan. 

Geen 

 2.8 Verzoek om strandhuisjes te laten 

exploiteren door Pettemers (groep 

‘Strandhuisjes voor Pettemers’) met één 

aanspreekpunt en gezamenlijke exploitatie 

en één super nette uitstraling passend bij 

identiteit van Petten. Verblijfsrecreanten 

geven hun geld uit in het dorp en 

dorpsbewoners besteden verhuurinkomsten 

ook voornamelijk lokaal. 

Het bestemmingsplan regelt geen 

exploitatievorm van de strandhuisjes. Dit is 

een privaatrechtelijk aspect. De 

aanbesteding van de strandhuisjes heeft 

reeds plaatsgevonden. Hierbij hebben de 

inschrijvers extra punten kunnen scoren voor 

de inzet van lokale ondernemers bij zowel 

de ontwikkeling van de strandhuisjes als de 

exploitatie. 

Geen 

 2.9 Het bestemmingsplan regelt alleen de 

kustzone en niet het dorp, plein en de 

woonbuurten terwijl het juist gaat om de 

samenhang tussen strand/kustzone. 

De uitwerking van de structuurvisie Petten 

heeft een looptijd tot circa 2020.Er is voor 

gekozen om prioriteit te leggen bij het plein 

en de kustzone omdat dit snel een bijdrage 

levert aan de economie en de leefbaarheid 

van Petten. Voor de ontwikkelingen van het 

plein is geen bestemmingsplanherziening 

nodig. De ontwikkelingen in het dorp, de 

woonbuurten en camping Corfwater liggen 

later in de tijd, zijn nog niet geheel 

uitgekristalliseerd en konden daarom ook 

nog niet planologisch aangepakt worden. 

Geen 

 2.10 Verzoek om camping Corfwater te 

behouden, zoals vastgelegd in motie van 

de gemeenteraad Zijpe. Het verdwijnen 

van de camping kost 300 plaatsen en 900 

verblijfsrecreanten en is zeker negatief voor 

Het voorliggende bestemmingsplan regelt 

niet de gronden van camping Corfwater. 

Voor de ontwikkelingen op die gronden 

volgt een apart planologisch traject. 

Geen 
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het voorzieningenniveau in het dorp. 

 2.11 Voorstel om beoogde randweg langs de 

dijk ter hoogte van Noorzeestraat en 

Vliewint te schrappen of maximaal om te 

zetten naar een (langs) parkeerplaats met 

aanvoer vanaf Spreeuwendijk en afvoer via 

de Zuiderhazedwarsdijk. Alleen 

eenrichtingsverkeer toestaan en een 

maximale snelheid van 10 km p/u. 

De klankbordgroep Structuurvisie Petten 

heeft geadviseerd om niet al het extra 

verkeer via het Plein 1945 naar het strand te 

leiden, maar juist om hier zoveel mogelijk 

een aangenaam gebied voor voetgangers 

van te maken. Dit betekent dat een deel 

van het busverkeer omgeleid gaat worden 

buiten het dorp om. Er zijn twee hoofdroutes 

naar het strand, aan de noordzijde naar het 

strand voor dagrecreatie en aan de 

zuidzijde voor meer sportievere activiteiten. 

Vanwege de aantrekkelijkheid wordt het 

echter wel noodzakelijk geacht dat deze 

via de weg onder de dijk aan elkaar 

gekoppeld worden. De maximaal 

toegestane snelheid is nog niet bepaald, 

maar naar verwachting wordt de weg 

dusdanig smal dat er niet hard gereden kan 

worden. De verwachting is dat het meeste 

verkeer via de Spreeuwendijk naar de 

parkeerplaatsen bij het gedeelte voor de 

dagrecreatie zal rijden.  

 

Het verkeer zal niet zo hard rijden dat dit 

veel geluidsoverlast geeft. Daarnaast is de 

Vliewint aan de buitenzijde voorzien van 

een dijklichaam die een deel van het geluid 

tegenhoudt. 

Geen 

 

 2.12 Alle verkeersstromen, zoals eerder gepland, 

laten lopen via dorp en Spreeuwendijk. 

Verkeer over voorgestelde 

tweerichtingsweg over het tracé van het 

fietspad is een te grote belasting voor 

omwonenden die daar zijn komen wonen 

voor rust. 

Zie beantwoording bij 2.11. Geen 



 

12 
 

 2.13 Schrappen van parkeerplaats bij Dijk te Kijk 

zorgt voor afwenteling op de flanken van 

het dorp. Bij Vliewint en Noordzeestraat 

draagt geluid extra ver en weerkaatst van 

dijk naar bewoning. 

Rondom de huidige camping Corfwater 

zullen extra parkeerplaatsen aangelegd 

worden. Hoeveel en waar exact deze 

worden aangelegd wordt afgestemd met 

de eigenaar van de camping. De 

bezoekers van het activiteitenstrand zullen 

naar verwachting rechtstreeks via de 

Zuiderhazedwarsdijk naar de zuidelijke 

hoofdopgang rijden. Waar daar precies de 

parkeerplaatsen komen is nu nog niet 

bekend. Deels zal dit in ieder geval langs de 

dijkweg zijn, maar misschien ook deels op of 

nabij het terrein van het 

Hoogheemraadschap.  

 

Het geluid draagt bij de Vliewint en 

Noordzeestraat niet extra ver, maar wordt 

juist door het dijklichaam rondom de 

Vliewint deels tegengehouden.  

Geen 

3.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

4.  4.1 Bezwaar tegen bouwen van huisjes op het 

strand. Dit onttrekt strand voor gebruik door 

relatief weinig mensen aan de grotere 

gemeenschap van recreanten. 

Petten heeft als gevolg van het project 

“Kust op Kracht” het grootste en breedste 

strand van Noord-Holland gekregen. Dit 

biedt de mogelijkheid om verschillende 

functies naast elkaar op het strand onder te 

brengen zonder dat deze conflicteren. In 

het nieuwe strandbeleid is voor Petten een 

duidelijke zonering opgenomen. Een zone 

voor dagrecreatie met 2 jaarrond 

paviljoens, een activiteitenstrand met een 

sportpaviljoen waar ook de boten te water 

gaan, een zone voor strandhuisjes en een 

natuurzone. Zo biedt het strand van Petten 

voor veel verschillende doelgroepen wat 

wils. 

Geen 

 4.2 Huisjes op het strand passen niet in de Het nieuwe strand in Petten is groot en kent Geen 
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ambiance die toeristen zoeken en zijn 

hinderlijke obstakels. 

verschillende zones die zijn vastgelegd in 

het nieuwe strandbeleid. Elke zone kent zijn 

eigen belevingswereld waarmee diverse 

groepen toeristen bediend worden. De 

huisjes worden op een luchtige manier op 

het strand gezet waarmee de duinen goed 

zichtbaar blijven vanaf het strand, 

 4.3 Strandhuisjes geven een verlies aan 

ruimtelijke beleving en gaat veel verder 

dan de stukken bedoeld voor de huisjes. 

Verlies aan schoonheid van de natuur is 

groter dan de economische winst van een 

beperkte groep en het plezier van 

enkelingen die in de huisjes verblijven. 

Zie beantwoording bij 4.2. Geen 

 4.4 Er worden grenzen verlegd. In de 

voorgaande eeuwen zijn nooit woningen 

op het strand gebouwd c.q. aan de 

zeewaterzijde van de primaire waterkering.  

Er is geen sprake van ‘gewone’ woningen 

maar van recreatiewoningen die niet 

permanent mogen worden bewoond. De 

situatie in Petten is zodanig dat er sprake is 

van een nieuw langgerekt en zeer breed 

strand dat voldoende ruimte biedt om 

recreatiebebouwing toe te staan. Zie ook 

beantwoording bij 1.6 en 1.7.  

Geen 

 4.5 Bestemmingsplan wijkt af van Nota Ruimte. 

In principe is uitbreiding van bebouwing in 

het kustfundament en buiten bestaand 

bebouwd gebied niet toegestaan. 

Wij verwijzen naar 3.1 van de plantoelichting 

waarin het bestemmingsplan aan het 

rijksbeleid is getoetst.   

Ingevolge de Nota Ruimte en de Beleidslijn 

Kust hebben provincies en gemeenten van 

het Rijk het verzoek gekregen om de 

grenzen van het bestaande bebouwde 

gebied van kustplaatsen vast te stellen en 

deze grenzen op te nemen in streekplannen 

(nu provinciale ruimtelijke verordeningen) 

en bestemmingsplannen. Tevens hebben ze 

de vraag gekregen om het ‘ja, mits’- en 

‘nee, tenzij’-principe voor het bouwbeleid 

verder uit te werken. Dit is door de provincie 

Geen 
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Noord-Holland tot uitdrukking gebracht in 

de zonering van strandbebouwing zoals 

vastgelegd in de PRV.  De beoogde 

strandbebouwing in Petten voldoet aan de 

PRV en daarmee ook aan het rijksbeleid. 

 

 

Daarnaast is het bestemmingsplan conform 

de Wet ruimtelijke ordening in het 

vooroverleg o.a. toegestuurd aan de 

diensten van het Rijk om de nationale 

ruimtelijke belangen te kunnen borgen. Er 

zijn geen reacties ontvangen dat 

strandbebouwing niet is toegestaan.   

 4.6 Bezwaar tegen afmetingen strandpaviljoens 

met name vanwege hoogte van twee 

verdiepingen. 

Zie beantwoording bij 1.13. Geen 

5.  5.1 M.b.t. de stikstofdepositie zijn alleen extra 

verkeersbewegingen berekend. Wat voor 

verkeersbewegingen dat precies zijn blijkt 

niet uit de berekening. Ook verwarming en 

ander energiegebruik is niet meegenomen. 

Het bestemmingsplan sluit verwarming niet 

uit. Is er rekening gehouden met zuidwesten 

wind, waardoor stikstofemissie naar Natura 

2000 gebieden waait? 

Momenteel wordt de Spreeuwendijk 

gebruikt voor de ontsluiting naar het 

noorden, terwijl de route door het centrum 

van Petten (ing. Van der Banstraat 

/Zijperweg) vooral wordt gebruikt als 

ontsluiting naar het zuiden. In de plansituatie 

wordt daarnaast nog een nieuwe 

verbinding opengesteld. Deze route loopt 

via de Zijperweg en de Zuiderhaze-

dwarsweg naar de weg achter de dijk 

(Noordzeeroute). Op dit moment is een deel 

van deze route enkel toegankelijk voor 

fietsers. De plansituatie genereert maximaal 

ca. 330 motorvoertuigen per etmaal. De 

nieuwe verbinding langs de Noordzeeroute 

genereert ca. 140 motorvoertuigen per 

etmaal. 

Verwarming is alleen aanwezig in de 

paviljoens en de beach-houses. In de 

Aanpassing par. 

4.3. van de 

toelichting. 

Conclusies Quick 

Scan nuanceren 

naar nieuwe 

situatie onder de 

PAS. Motiveren 

waarom de PAS 

voldoende ruimte 

biedt om uitzicht te 

bieden op 

uitvoerbaarheid 

van het plan t.a.v. 

stikstof  
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strandhuisjes is geen verwarming. De uitstoot 

van stikstof van enkele gebouwen is 

verwaarloosbaar klein t.o.v. het verkeer en 

de bestaande bebouwing van Petten. 

 

Het gebruikte depositiemodel AERIUS houdt 

rekening met de meteorologische 

omstandigheden, waaronder windrichting.  
 

 5.2 Significante effecten op natuurgebieden 

Zwanenwater en Pettemerduinen zijn niet 

uit te sluiten. Bestemmingsplan heeft geen 

passende beoordeling en dit is in strijd met 

artikel 19j Natuurbeschermingswet 1998. 

Uit de voortoets (Quick Scan) is gebleken 

dat significante effecten op Natura 2000-

gebieden kunnen worden uitgesloten, met 

uitzondering van de effecten door depositie 

van stikstof. Op 1 juli 2015 is de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in 

werking getreden. Daarom is een nieuwe 

berekening gemaakt van de depositie met 

het PAS model AERIUS. Hieruit blijkt dat de 

toename van de depositie van stikstof als 

gevolg van het plan in het hele Natura 

2000-gebied Zwanenwater en 

Pettemerduinen binnen de door het PAS 

toegekende ontwikkelingsruimte voor 

segment 2- projecten voor het Natura 2000-

gebied Zwanenwater & Pettermerduinen 

valt. Daarmee is uitgesloten dat significante 

effecten optreden als gevolg van de 

realisatie van het plan en is een passende 

beoordeling niet nodig. 

Aanpassing par. 

4.3. van de 

toelichting. 

Conclusies Quick 

Scan nuanceren 

naar nieuwe 

situatie onder de 

PAS. Motiveren 

waarom de PAS 

voldoende ruimte 

biedt om uitzicht te 

bieden op 

uitvoerbaarheid 

van het plan t.a.v. 

stikstof  
 

 5.3 Bestemmingsplannen hebben geen 

ontwikkelingsruimte gekregen in de PAS. Het 

beroep op de PAS is niet terecht. 

Uit de berekening met AERIUS is gebleken 

dat het in het Natura 2000-gebied 

Zwanenwater en Pettemer duinen 

voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar 

is vanuit de PAS. Hoewel deze 

ontwikkelingsruimte niet toegekend kan 

worden aan het bestemmingsplan, volgt 

Zie 5.2. 
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hieruit wel dat uitgesloten is dat het 

bestemmingsplan leidt tot significant 

negatieve effecten op het Natura 2000-

gebied Zwanenwater & Pettemerduinen. 

 5.4 In de quickscan is ten onrechte geen 

rekening gehouden met de vogeltrek langs 

de kust. Indiener betwijfelt of het licht, het 

geluid van 80 strandhuisjes en de drie 

paviljoens echt geen effecten heeft op de 

vogels en andere soorten die deze 

kuststrook aandoen.  

 

Met name jaarrond strandpaviljoens  trekt 

extra recreatie aan. Vraag of dit in 

overeenstemming is met provinciaal beleid. 

De vogeltrek langs de Nederlandse kust 

vindt plaats op grote hoogte en voor veel 

soorten boven zee. De geluid- en 

lichtemissie van de gebouwen op het strand 

is beperkt, en reikt niet tot de zones waarin 

het merendeel van de vogels vliegt. De 

trekvogels passeren bovendien zones langs 

de Nederlandse kust waar de emissie van 

geluid en (met name) licht aanzienlijk groter 

is dan in de toekomstige situatie in Petten 

(grotere badplaatsen en havens). Er zijn 

geen aanwijzingen dat de vogeltrek 

hierdoor belemmerd wordt. 

 

Een zeer beperkt deel van de 

soorten/vogels maakt tijdens de trek gebruik 

van het strand bij Petten. De meeste soorten 

onderbreken hun trek in de Waddenzee en 

de Delta of in de Noordzeekustzone, waar 

voldoende voedsel beschikbaar is. 

 

In de Quick Scan Natuur is daarom terecht 

geconcludeerd dat significante effecten 

van verstoring op vogels uitgesloten kunnen 

worden. 

 

Het betreft 2 nieuwe strandpaviljoens en 1 

verplaatsing. Vanuit het provinciaal beleid 

zijn recreatie en toerisme belangrijk voor 

een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners 

en bezoekers van Noord-Holland.  

De Provincie Noord-Holland zet zich in voor 

Geen 
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het ontwikkelen van een compleet, 

toegankelijk en samenhangend regionaal 

netwerk van recreatieve verbindingen, voor 

wandelen, fietsen en varen. Daarnaast richt 

de provincie zich op het versterken van de 

samenhang tussen verschillende netwerken 

door de ontwikkeling van goed bereikbare 

recreatieknooppunten. De provincie zet zich 

waar nodig extra in op het realiseren van de 

volwaardige recreatieknooppunten, waarin 

meerdere functies worden gecombineerd 

zoals parkeren, fietsverhuur, 

informatievoorziening en horeca. Hiervoor is 

een aantal potentiële locaties in beeld 

gebracht. Zo wordt het recreatieaanbod 

aantrekkelijker en beter ontsloten en 

vermindert de druk op plekken die niet op 

recreatie zijn toegerust. In de structuurvisie is 

de kern Petten aangewezen als Kustplaats 

en Recreatieknooppunt. 

 5.5 Bestemmingsplan maakt meer mogelijk dan 

in quickscan voor stikstofdepositie is 

onderzocht. 

In november 2015 zijn nieuwe berekeningen 

gemaakt van de effecten van toename 

van verkeer als gevolg van het plan op de 

depositie van stikstof in Natura 2000-

gebieden. Hiervoor zijn verkeersprognoses 

gebruikt bij maximale ontwikkeling van het 

bestemmingsplan.  

De effecten van verwarming zijn niet 

meegenomen in de berekening omdat 

deze verwaarloosbaar zijn. De strandhuisjes 

worden niet verwarmd. De stikstofdepositie 

als gevolg van verwarming van de beach 

houses en de paviljoens is verwaarloosbaar 

ten opzichte van de effecten van verkeer 

en de depositie die door bestaande 

bebouwing in Petten en omstreken wordt 

Geen 
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veroorzaakt. 

 5.6 Het strand en nieuwe duinen maken daarbij 

deel uit van EHS en volgens art. 19 PRV had 

gebied een natuurbestemming moeten 

krijgen. 

Een gedeelte van het plangebied is 

inderdaad EHS gebied, dit betreft de 

Noordzee. In deze Noordzee is een nieuw 

strand en nieuwe duinen opgespoten 

waarmee er een unieke situatie ontstaat. 

Voor het totale gebied is voor de aanleg 

van strand en duinen door de provincie een 

omgevingsvergunning verleend. De 

gemeente is dus gehouden om die functies 

nu ook planologisch vast te leggen. In de 

omgevingsvergunning zijn geen 

aanwijzingen gegeven om het gebied een 

natuurbestemming te geven.  

Geen 

 5.7 Niet is onderzocht wat het effect van 

jaarrond bewonen van beach-houses is 

dicht tegen natuurzone. Hoe wordt 

voorkomen dat allerlei extra vormen van 

recreatie als motorrijden, pleziertochten op 

het strand plaatsvinden. 

De beach-houses worden niet jaarrond 

bewoond, maar worden jaarrond recreatief 

verhuurd. Het is niet toegestaan voor 

toeristen om met gemotoriseerde 

voertuigen het strand te betreden. 

Geen 

 5.8 Indiener begrijpt niet dat openbare ruimte 

beschikbaar is voor een commerciële 

ondernemer voor het parkeren van gasten. 

In bestemmingsplan Buitengebied Zijpe is 

geregeld dat voor recreatieterreinen 

parkeren op eigen terrein moet 

plaatsvinden. 

Parkeren op eigen terrein zou in het geval 

van de recreatiewoningen op het strand 

betekenen dat op het strand geparkeerd 

moet worden. Dit is niet wenselijk, daarom  is 

het parkeren binnendijks opgelost. De 

strandhuisjes zijn via een Europese 

aanbesteding aan de markt aangeboden 

waarbij dit ook het uitgangspunt is geweest,      

Geen 

 5.9 Conform advies van de ARO dragen hoge 

paviljoens van 8 meter niet bij aan identiteit 

van Petten. Hoge gebouwen tasten de 

leegte aan die men gewend was.  

De ARO commissie gaat over de juiste 

ruimtelijke inpassing van de paviljoens. Hier is 

door de ARO commissie positief op 

gereageerd. Zij heeft als suggestie 

meegegeven dat er voor gewaakt moet 

worden dat de paviljoens een niet te 

bedrijfsmatige uitstraling krijgen.   

Geen 

 5.10 Strandhuisjes zullen op palen gezet moeten De uitgangspunten voor de strandhuisjes zijn Geen 
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worden met een hoogte van 2,5 meter 

i.v.m. de veiligheid. 

opgesteld in overleg met 

Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier en Rijkswaterstaat. Om de 

veiligheid te waarborgen wordt een 

minimale afstand tot de zee gehanteerd. 

De bouwvlakken in het bestemmingsplan 

zijn hierop afgestemd. Voor de hoogte van 

de seizoensgebonden bouwwerken zijn 

geen harde eisen. Wel is het wenselijk dat 

deze huisjes op 4+ NAP komen te staan.  

 5.11 De bouwvlakken voor de strandhuizen zijn 

enorm met een diepte van 40 meter. Met 

overschrijding van 25 meter (62%) kunnen er 

enorme huizen worden opgericht. 

De strandhuisjes kunnen maximaal 45 m2 

worden. De genoemde overschrijding is een 

afwijkingsbevoegdheid in de planregels (art. 

16.1 onder f.) en betreft alleen de 

begrenzing van het bouwvlak tot 25 meter 

en niet de afmetingen van de huisjes. Deze 

overschrijding is aan de orde indien in de 

toekomst vanuit waterveiligheid het 

wenselijk is om de bebouwing op te 

schuiven.  

Geen  

 5.12 Uit de plantoelichting blijkt niet dat Nut en 

noodzaak voor de verstedelijking buiten 

BBG is getoetst conform art. 14 van de PRV. 

Zie beantwoording bij 1.1 en 1.2. Geen 

 5.13 Voor de provincie zijn al veel meer 

strandhuisjes toegestaan dan in de 

toelichting staan. Uit een rapport van de 

ABN-Amro ‘Visie op Verblijfsrecreatie’ blijkt 

dat huisjesmarkt is verzadigd. Bouw van 

recreatiewoningen in Groote Keeten is al 

toegestaan en er is niet aangetoond dat er 

regionale behoefte is en of dit niet binnen 

BBG kan gebeuren. 

Zie beantwoording bij 1.3. Voor wat betreft 

Groote Keeten, zie beantwoording bij 2.7. 

Geen 

 5.14 Nut en noodzaak volgens de Ladder voor 

duurzame verstedelijking is niet doorlopen. 

Er is niet onderzocht wat het effect is van 80 

huisjes en strandpaviljoens op huidige 

Zie beantwoording bij 1.1 en 1.2. Geen 
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recreanten van Petten. Deze mensen 

zochten altijd rust, ruimte en leegte. Wellicht 

dat vaste gasten wegblijven en dat nieuwe 

recreanten alleen geld opleveren voor de 

huisjes en strandpaviljoens, waardoor er 

geen inkomsten voor Petten ontstaan. 

Alleen overlast van verkeer voor mensen 

die boodschappen gaan doen bij verder 

weg gelegen supermarkt. 

 5.15 Er is geen onderzoek overlegd naar de 

effecten voor andere 

recreatieondernemers. Ook is niet 

onderzocht wat het effect van het plan is 

op het aardkundig monument. 

Strandhuisjes en beach-houses zijn unieke 

producten die een aanvulling vormen op 

het bestaande aanbod aan 

recreatieverblijven. Daarmee wordt meer 

diversiteit geboden waarmee de regio 

interessanter wordt voor toeristen.  

Het bestemmingsplan is niet gelegen in een 

aardkundig monument. 

Geen 

 5.16 Vrees voor schade omdat gebouwd wordt 

op waterkering. Verstoring van dynamisch 

kustbeheer. Volgens art. 29 PRV is 

bebouwing op primaire waterkeringen niet 

toegestaan. Hoogte van palen zijn lager 

dan die het Hoogheemraadschap 

voorschrijven. 

Er wordt niet gebouwd op de primaire 

waterkering, dat zijn de duinen. De 

voorschriften van Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier (HHNK) en 

Rijkswaterstaat worden in acht genomen. 

Deze zijn vooraf in overleg met HHNK en 

Rijkswaterstaat bepaald. Bij de 

aanbesteding van de strandhuisjes is het 

beleidsdocument van HHNK en 

Rijkswaterstaat met daarin de ruimtelijke 

voorwaarden voor strandbebouwing als 

kader meegegeven. 

Geen 

 5.17 Indiener vraagt zich af of Defensie heeft 

ingestemd om pal naast schietterrein 

woningbouw en recreatie toe te staan. 

Op basis van de overlegreactie van 

Defensie is het bouwvlak van de noordelijke 

strandhuisjes verlegd om buiten de 

schietzone te blijven. Hiermee is voldaan 

aan het Besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening (Barro). Overigens wordt nooit in 

het zomerseizoen gebruik gemaakt van de 

Geen 
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schietzone en in het winterseizoen zijn er 

geen strandhuisjes aanwezig. 

6.     De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

7.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

8.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2, voor 

wat betreft 2.1 tot en met 2.8.  

Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

9.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

10.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2, voor 

wat betreft 2.1 tot en met 2.7. 

Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

11.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2, voor 

wat betreft 2.1 tot en met 2.7. 

Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

12.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

13.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

14.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

15.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

16.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

17.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2, voor 

wat betreft 2.1 tot en met 2.7. 

Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

18.  18.1 Bezwaar tegen beach-houses omdat 

reddingsbrigadeposten niet jaarrond 

operationeel zijn. 

De beach-houses voldoen aan de 

normeringen voor veiligheid van 

Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier en Rijkswaterstaat. B uiten 

het recreatieseizoen wordt niet verwacht 

dat strandbewaking noodzakelijk is. 

Geen 

 18.2 Verzoek om delen van kustzone vrij te 

houden en invulling te geven aan 

strandhuisjes volgens groep “Strandhuisjes 

voor Pettemers”. 

Zie beantwoording bij 1.4 en 2.8. Geen 

 18.3 Indiener doet aanvraag voor 3 

strandhuizen. 

In deze procedure kunnen geen aanvragen 

voor nieuwe strandhuizen worden 

ingediend. Aanbesteding voor de beoogde 

strandhuisjes heeft al plaatsgevonden. 

Geen 

 18.4 Indiener onderschrijft visie van indiener 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

19.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

20.  20.1 Bezwaar tegen beach-houses omdat het in 

strijd is met Structuurvisie Petten. Het past 

Zie beantwoording bij 2.6.  Geen 
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niet bij karakter van Petten. 

 20.2 Kennelijke fout in Hoofdstuk 2 

planbeschrijving omdat gesproken wordt 

over 3 strandpaviljoens én 1 sportpaviljoen. 

Er komen in totaal 2 reguliere 

strandpaviljoens en 1 sportpaviljoen.  

Aanpassing 

Hoofdstuk 2 

planbeschrijving in 

de plantoelichting.  

 20.3 In rapport ‘marktanalyse structuurvisie 

Petten’ van Twynstra Gudde wordt 

voorgesteld strandhuisjes in 4 clusters 

verspreid over strand te realiseren met elk 

cluster een eigen karakter/uitstraling en 

doelgroep. 

Zie beantwoording bij 2.5 Geen 

 20.4 Het bestemmingsplan regelt alleen de 

kustzone en niet het dorp, plein en de 

woonbuurten terwijl het juist gaat om de 

samenhang tussen strand/kustzone. 

Zie beantwoording bij 2.9. Geen 

 20.5 Verzoek om camping Corfwater te 

behouden, zoals vastgelegd in motie van 

de gemeenteraad Zijpe. Het verdwijnen 

van de camping kost 300 plaatsen en 900 

verblijfsrecreanten en is zeker negatief voor 

het voorzieningenniveau in het dorp. 

Zie beantwoording bij 2.10 Geen 

 20.6 Voorstel om beoogde randweg langs de 

dijk ter hoogte van Noorzeestraat en 

Vliewint te schrappen of maximaal om te 

zetten naar een (langs) parkeerplaats met 

aanvoer vanaf Spreeuwendijk en afvoer via 

de Zuiderhazedwarsdijk. Alleen 

eenrichtingsverkeer toestaan en een 

maximale snelheid van 30 km p/u. 

Zie beantwoording bij 2.11 Geen 

 20.7 Structuurvisie regelt een aantal zaken die 

niet in het bestemmingsplan terugkomen en 

waarvan de uitvoering nu nog onduidelijk is. 

Zie beantwoording bij 2.9. Geen 

21.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

22.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

23.  23.1 Vaststelling van de uitwerking van de 

structuurvisie en het bestemmingsplan 

In mei 2012 is de structuurvisie Petten in de 

gemeenteraad van de voormalige 

Geen 
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Kustzone Petten heeft plaatsgevonden 

zonder formele inspraak. Er zijn ten opzichte 

van de structuurvisie Petten grote 

beleidsaanpassingen doorgevoerd. 

gemeente Zijpe vastgesteld. Er ontbrak op 

dat moment een haalbaarheidsonderzoek 

bij de visie. De fusiegemeente Schagen 

heeft in 2013 een haalbaarheidsonderzoek 

opgestart. Ook heeft de provinciale ARO 

commissie zich over de planvorming 

uitgesproken. De resultaten van het 

haalbaarheidsonderzoek en het advies van 

de ARO commissie hebben geresulteerd in 

enkele wijzigingen ten opzichte van de 

oorspronkelijke visie. Op 25 maart 2014 heeft 

de gemeenteraad van Schagen deze 

haalbaarheid vastgesteld op basis van het 

inrichtingsplan “Petten in de Duinen” d.d. 5 

februari 2014 en de businesscase opgesteld 

door bureau Twynstra en Gudde d.d. 27 

januari 2014. In deze raadsvergadering zijn 

ook de wijzigingen, die onderdeel uitmaken 

van de businesscase door de 

gemeenteraad vastgesteld. Voorafgaand 

aan de raadsvergadering is de 

businesscase en het inrichtingsplan 

gepresenteerd aan het dorp in de 

Watersnip. Bewoners hadden daarna de 

mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De 

zienswijzen zijn voorzien van antwoorden en 

samengevat in een nota van zienswijzen. De 

nota was onderdeel van de stukken op 

basis waarvan de gemeenteraad op 25 

maart 2014 de haalbaarheid van de 

structuurvisie heeft vastgesteld.  

Het voorontwerp bestemmingsplan kustzone 

Petten is gepresenteerd op de 

bewonersavond van juni 2014. De 

ambtelijke trekker van het bestemmingsplan 

was aanwezig om vragen te 
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beantwoorden. 

 23.2 Ondanks motie in gemeente Zijpe wordt 

geen onderzoek naar behoud camping 

Corfwater uitgevoerd. Ontwikkeling op 

camping Corfwater in de vorm van 

recreatiehuizen is grove aantasting van het 

Korfwater. 

Camping Corfwater ligt buiten het 

plangebied en is dus niet in het 

voorliggende bestemmingsplan 

inbegrepen. 

Geen 

 23.3 Bouw van strandhuisjes en paviljoen voor 

campingeigenaar is niet noodzakelijk om 

verlies aan recreatiemogelijkheden van 

camping te compenseren. 

Herontwikkeling van camping Corfwater is 

nog altijd onderdeel van de  structuurvisie 

Petten. De gemeenteraad van Schagen 

heeft hier op 25 maart 2014 en 30 

september 2014 over besloten. Door 

jaarrond verblijfsrecreatie toe te voegen 

wordt het seizoen verlengd en ontstaat er 

meer draagvlak voor voorzieningen.  

Geen 

 23.4 Aantallen strandhuisjes (50 en 30) is te groot 

en er is gekozen voor verkeerde locaties. 50 

strandhuisjes bij kwetsbaar en in natuurlijk 

opzicht unieke  Korfwater en 30 

strandhuisjes waar ook dagrecreatie zal 

vertoeven wat conflicteert. De 

bouwblokken zijn te diep waardoor 

enclaves of twee rijen strandhuisjes kunnen 

ontstaan. Dit vergroot risico op jaarrond 

exploitatie. 

Zie voor de wijze van bepalen aantal 

strandhuisjes het antwoord bij 1.7. Het 

cluster van 30 strandhuisjes ligt deels in de 

nabijheid van de zone dagrecreatie. Het 

strand is hier dermate groot dat dit niet zal 

conflicteren. De afmeting van de 

bestemmingsvlakken zijn zo gekozen dat de 

strandhuisjes op een luchtige manier op het 

strand geplaats kunnen worden met 

voldoende tussenruimte. Op deze manier 

ontstaat er niet een dichte wand aan huisjes 

waarmee de achterliggende natuur minder 

beleefd zou worden door de toerist. 

Geen 

 23.5 2 grote strandpaviljoens is teveel en te 

groot. Ernstige verstoring van 

strandbeleving, de ruimte en rust, het 

unieke weidse en ongerepte uitzicht. 

Exploitatie samen met strandhuisjes versterkt 

effect vakantiepark met bijbehorende 

voorzieningen. 

Eén van de doelstellingen van Petten is om 

Petten een economische impuls te geven 

en de leefbaarheid te vergroten. De 

opgave is om meer toeristen naar Petten te 

halen. Daar horen voorzieningen als 

strandpaviljoens bij. Het strand van Petten is 

verdeeld in verschillende zones met 

verschillende belevingswerelden. Deze 

Geen 
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zonering is opgenomen in het nieuwe 

strandbeleid. In de zone “dagrecreatie” zal 

het drukker worden dan in bijvoorbeeld de 

zone “natuur”.  Vandaar dat ervoor is 

gekozen om hier naast het reeds bestaande 

paviljoen een tweede paviljoen toe te 

staan. De verwachte toename in aantallen 

toeristen maakt dit mogelijk. 

 23.6 Er is slechts ruimte voor 1 kleinschaliger 

paviljoen met exploitatie los van 

strandhuisjes. Toeristen in Katwijk aan Zee 

geven aan dat ondernemers exploitatie 

van huisjes zien als melkkoe. 

Zie beantwoording bij 23.5. Geen 

 23.7 Beach-houses van 250 m2 passen niet bij 

identiteit van Petten(rust en 

kleinschaligheid). Zuidelijke locaties passen 

niet bij natuur, rust en het onbelemmerde 

uitzicht. 

Zie ook antwoord bij 2.1. De zuidelijke zone is 

juist geschikt voor beach-houses. De 

doelgroep van de beach-houses zijn natuur 

en rustliefhebbers. Doordat de beach- 

houses op grote afstand van elkaar op het 

strand komen te staan is de beleving van de 

natuur en de weidsheid van het strand hier 

optimaal terwijl de invloed op natuur er 

nauwelijks tot niet is. Door het toepassen 

van natuurlijk materialen zoals vastgelegd in 

het Beeldkwaliteitsplan, vallen de beach- 

houses in beeld weg tegen de duinen.   

Geen 

 23.8 Het ambitieuze commerciële programma 

voor het strand zal concurreren met het 

dorps(plein) en het nieuwe 

ontmoetingsplein. Dit heeft een negatief 

effect op voorzieningenniveau in het dorp. 

Ontwikkeling van commerciële functies op 

locatie sociale woningen bij het plein zal 

niet levensvatbaar zijn. 

Door meerdere verschillende recreatieve 

functies aan te bieden zullen er meer 

toeristen naar Petten komen. Onderdeel 

van de planvorming zoals vastgesteld door 

de gemeenteraad op 25 maart 2014 vormt 

een direct verbinding over camping 

Corfwater tussen het strand en het nieuwe 

dorpsplein. De toerist zal daardoor 

gemakkelijk zijn weg van het strand naar het 

dorsplein vinden, waarmee de ondernemers 

in het dorp mee zullen profiteren van de 

Geen 
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toename in aantallen toeristen. De 

opgestelde Maatschappelijke Kosten- 

Batenanalyse (MKBA) van januari 2014, die 

onderdeel uitmaakte van de besluitvorming 

op 25 maart in de gemeenteraad, wijst dit 

ook uit. De ondernemers aan het plein, die 

ook vertegenwoordigd zijn in de 

klankbordgroep zijn ook enthousiast over de 

ontwikkelingen op het strand.  

 23.9 Dorpsplein profiteert met beoogde 

rondweg om Petten niet van 

ontwikkelingen op het strand. Dorpsraad en 

aanwonenden zijn fel tegen rondweg. 

De opzet van de rondweg is in overleg met 

de klankbordgroep Petten tot stand 

gekomen. In de klankbordgroep zijn de 

ondernemers van het dorpsplein en de 

dorpsraad vertegenwoordigd. Beiden 

hebben positief geadviseerd over deze 

rondweg. Daarbij heeft de klankbordgroep 

wel geadviseerd om de rondweg  door het 

centrum te laten gaan. Daarmee profiteert 

het dorp volop mee van de nieuwe 

toestroom van toeristen.  

Geen 

 23.10 Vergroten parkeerterrein aan de 

Spreeuwendijk gaat ten koste van 

landschap, groen en natuur bij entree van 

het dorp. Suggestie om 

parkeervoorzieningen te realiseren aan 

zuid-oostkant van het dorp, zodat 

bezoekers het dorpsplein zullen passeren op 

weg naar strand. 

Veel toeristen zullen komen voor het nieuwe 

strand in Petten en ook voor het nieuwe 

dorpsplein. De locatie van de 

parkeerplaatsen zijn zo gekozen dat beide 

in de nabijheid en goed bereikbaar zijn. Het 

parkeerterrein aan de Spreeuwendijk is nu 

nauwelijks zichtbaar. De zichtbaarheid zal 

onder andere met goede bewegwijzering 

worden vergroot en er zal veel aandacht 

zijn voor een juiste landschappelijke 

inpassing. 

Geen 

 23.11 Ontwerpbestemmingsplan sluit niet aan bij 

Structuurvisie uit 2012 waarin de wens is 

uitgesproken om strandhuisjes meer over 

strand te verspreiden en onderzoek te doen 

naar behoud camping. 

Zie beantwoording bij 23.4. Geen 
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 23.12 Strijdigheid met de in de Beleidslijn Kust 

genoemde kernkwaliteiten ‘uitzicht op de 

vrije horizon van gemiddelde hoogwaterlijn 

met de blik op zee’. 

Zie beantwoording bij 4.5. Geen 

 23.13 Ruimtelijke ontwikkelingen geven 

onvoldoende basisbescherming voor 

waterveiligheid. 

Zie beantwoording bij 5.10 en 5.16. Geen 

 23.14 Toestaan van jaarrond strandpaviljoens en 

beach-houses zijn in strijd met Beleidslijn kust 

in verband met bouwen op kustfundament. 

Zie beantwoording bij 5.10, 5.16 en 4.5. Geen 

 23.15 Bebouwing van grote clusters met veel 

strandhuisjes en supergrote strandpaviljoens 

van 2 lagen passen niet in identiteitsprofiel 

Petten (key values: klein en bescheiden). 

Het programma van strandhuisjes, beach- 

houses en paviljoens is afgestemd met de 

trekker van de provincie van het traject 

Identity matching en positief beoordeeld. 

Ook de provinciale ARO commissie heeft 

aangegeven dat het gekozen programma 

goed past bij de nieuwe identiteit van 

Petten. In het Beeldkwaliteitsplan is 

vastgelegd dat de huisjes en paviljoens een 

natuurlijke uitstraling moeten krijgen, 

passend bij de identiteit van Petten. 

Geen 

 23.16 Regionale behoefte is niet aangetoond 

door marktanalyse uit 2013. 

Zie antwoord bij 1.3. Geen 

 23.17 Beach-houses verstoren het beeld van 5,5 

kilometer ‘eindeloosheid’ en passen niet bij 

identiteit, schaal en karakter van Petten. 

Dubieuze opvatting dat bouwwerken over 

lange afstand per fiets of te voet bereikt 

worden. Wat is de doelgroep en ligt hier 

onderzoek aan ten grondslag.  

Zie ook antwoord 23.15. De trends op het 

gebied van verblijfrecreatie zijn onderzocht. 

Er is steeds meer behoefte aan nieuwe 

concepten die ook buiten het traditionele 

seizoen toeristen trekken. Voor Petten is 

seizoensverlenging een belangrijke 

doelstelling om zo meer draagvlak te 

creëren voor voorzieningen en de 

leefbaarheid te vergroten. Andere trends 

op gebied van verblijfsrecreatie zijn: 

 Meer behoefte aan luxe en 

duurzaamheid; 

 Multigeneratie vakanties met 

Geen 
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(groot)ouders en (klein)kinderen; 

 Meerdere korte vakanties per jaar; 

 Integratie van dagrecreatie met 

verblijfsrecreatie wordt belangrijk 

gevonden; 

 Meer lastminute vakanties. 

 
Met de strandhuisjes en beach-houses 

wordt er op deze trends ingespeeld. 

De beach-houses zijn tot zeer dichtbij met 

de auto te benaderen zonder dat deze het 

strand op hoeft. Vervolgens is de beach- 

house zeer goed per fiets- en/of voetpad 

ontsloten.  

 23.18 Behoefte aan recreatiehuisjes kan meer 

dan volledig worden opgevangen in het 

achterland dat direct grenst aan de kust.  

Strandhuisjes en beach-houses zijn 

onlosmakelijk verbonden met het strand en 

vormen een aanvulling op het type 

recreatieverblijven dat binnendijks 

aanwezig is. Er wordt ingespeeld op de 

trends op het gebied van verblijfsrecreatie 

zoals genoemd onder 23.17. 

Geen 

 23.19 Locatiekeuze en inpassing buiten bestaand 

bebouwd gebied is niet juist omdat 

ontwikkelingen op het strand op grote 

afstand van de kern plaatsvinden. 

Onderdeel van de planvorming zoals 

opgenomen in het inrichtingsplan “Petten in 

de Duinen” zoals vastgesteld in de 

raadsvergadering van 25 maart 2014, is een 

directe verbinding over Corfwater tussen 

het strand en de dorpskern. Daarmee wordt 

de afstand tussen de ontwikkelingen op het 

strand en in de dorpskern verkleind en zullen 

ze elkaar versterken. 

Geen 

 23.20 Voorgenomen ontwikkelingen zijn in strijd 

met het Provinciaal verkeers- en 

Vervoersplan omdat zij afbreuk doen aan 

met name de leefbaarheid en 

duurzaamheid van het gebied. 

De ontwikkelingen leveren juist een bijdrage 

aan de leefbaarheid en de duurzaamheid 

van het gebied. De planvorming wordt dan 

ook zowel financieel als beleidsmatig door 

de provincie ondersteund. Zie ook 

paragraaf 3.2.1 van de toelichting van het 

Geen 
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bestemmingsplan. 

24.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

25.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

26.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

27.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

28.  28.1 Begrenzing van het plangebied verkeerd 

gekozen gelet op samenhang met 

ontwikkeling in het dorp. Ontwikkelingen 

aan de kust zouden dorp moeten 

stimuleren. Nu zullen strandontwikkelingen 

gaan concurreren met dorpsplein. 

De ontwikkelingen aan de kust leveren een 

bijdrage aan de totale upgrade van het 

dorp Petten. Via een Maatschappelijke 

Kosten-Baten analyse d.d. 10 januari 2014 

zijn deze effecten in beeld gebracht. 

Doordat er een directe verbinding gemaakt 

wordt over het terrein van camping 

Corfwater tussen strand en dorpsplein zal de 

toerist die het strand bezoekt gemakkelijk 

zijn weg weten te vinden naar het 

dorpsplein en vice versa.  

Geen 

 28.2 Aantasting karakter en leefbaarheid Petten. 

Er wordt niet ingespeeld op ruimte, rust, de 

natuur, het kleinschalige, het romantische. 

Te groot beslag op beperkte en in 

landschappelijk opzicht met een qua 

natuurwaarden waardevolle ruimte. 

Door toevoegen van nieuwe typen 

(verblijfs)recreatie, een nieuw dorpshart, 

voldoende gratis parkeervoorzieningen, 

natuur en goede ontsluitingsmogelijkheden 

zullen er meer toeristen naar Petten komen, 

zal het draagvlak voor voorzieningen en 

daarmee de leefbaarheid toenemen.  

 

Geen 

 28.3 Geen visie om braakliggend terrein bij plein 

te ontwikkelen. 

Er wordt voor het braakliggende terrein 

direct aan het nieuwe dorsplein van Petten 

ingezet op horeca en detailhandel op de 

begane grond en op de verdieping 

appartementen, al dan niet voor de 

recreatieve verhuur. Er zijn verschillende 

partijen die interesse hebben om deze 

ontwikkeling op te pakken. 

Geen 

 28.4 Overaanbod aan strandpaviljoens 

ondermijnt horeca en middenstand op het 

plein. 

Zie beantwoording bij 28.1 Geen 

 28.5 Verdwijnen camping en mogelijke komst Zie beantwoording bij 23.3 en 23.8. Geen 



 

30 
 

van concurrerend ontmoetingsplein leidt tot 

verval van het dorp. Eerst borgen dat 

leefbaarheid Petten tot uitvoering komt en 

behoud camping Corfwater. 

 28.6 Schrappen van veel strandhuisjes, te grote 

clusters en onvoldoende spreiding van de 

strandhuisjes en opname van beach-houses 

past niet bij kleinschalige en romantische 

karakter van Petten nu en in het 

streefbeeld. 

Zie beantwoording bij 1.7, 4.2, 23.4 en 23.7. Geen 

 28.7 Locatie van 50 strandhuisjes bij het 

natuurgebied het Corfwater verkeert. 

Behoud van rust en ruimte en behoud 

ongerepte weidse uitzicht over strand en 

zee. Impuls geven aan locatie Huis ter Duin. 

Zie beantwoording bij 2.5, 4.2 en 23.4. 

Met de eigenaar van Huis ter Duin worden 

gesprekken gevoerd waarbij het de inzet is 

een recreatieve invulling te geven aan de 

locatie die bijdraagt aan de doelstellingen 

van de structuurvisie. Gedacht wordt aan 

een hotel dan wel appartementen voor de 

recreatieve verhuur. 

Geen 

 28.8 30 strandhuisjes bij hoofdopgang is 

verkeerde plek omdat daar 

strandbezoekers zijn. 

Zie beantwoording bij 23.4  

 28.9 Verzoek om parkeerplaatsen bij 

hoofdopgang te behouden ter voorkoming 

van overlast van parkeren en verkeer bij de 

entrees in het dorp en aantasting van het 

dorpsbeeld. 

In totaal zullen er zon 800 gratis 

parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Ook 

in de nabijheid van de hoofdopgang bij 

Corfwater. De precieze ruimtelijke invulling 

zal in samenspraak gebeuren met de 

beoogde ontwikkelaar van camping 

Corfwater.  

Geen 

 28.10 Er moet ruimte blijven voor sportieve 

recreatie bij hoofdopgang bij camping 

Corfwater. 

Er is in de nieuwe nota strandbeleid gekozen 

voor een duidelijke zonering van het strand, 

zodat er verschillende belevingswerelden 

ontstaan en conflicterende functies 

gescheiden worden. In het zuiden van 

Petten is een strand dat bedoeld is als sport- 

en activiteitenstrand. Er komt een 

sportpaviljoen dat deze sportactiviteiten zal 

Geen 
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faciliteren en stimuleren. Ook de 

strandopgangen daar zijn hier op ingericht.  

 28.11 Beach-houses voegen niets toe aan 

economische impuls voor Petten. Steun 

voor groep ‘Strandhuisjes voor Pettemers’. 

Zie beantwoording 2.2, 5.7, 23.7 en 23.17.  

 28.12 Ontbreken van randweg om Petten en 

plannen voor parkeerplaatsen voor 

bezoekers van de paviljoens en de 

strandhuizen. Weg onderlangs 

Pettemerzeewering is nu fiets- en voetpad 

met planologische status van 

verblijfsgebied en dus geen doorgaande 

weg of toegangsweg.  

Zoals in de toelichting is beschreven is het 

de bedoeling dat de Spreeuwendijk als 

doorgaande weg wordt ingericht. Deze 

weg is buiten het plangebied gelaten 

omdat de gronden al de bestemming 

verkeer hebben. Gebleken is dat de 

bestemming ‘Verkeer-verblijfsgebied’ te 

beperkend is voor het gebruik als 

doorgaande weg. Op dit punt heeft 

indiener gelijk. 

  

Toevoeging van 

het gebied aan het 

plangebied en 

gebied de 

bestemming 

“Verkeer” geven. 

Planregels 

“Verkeer” 

toevoegen en 

plantoelichting 

aanpassen. 

 28.13 Doorgaande rondweg is slecht voor 

leefbaarheid van aanwonenden en slecht 

voor de dorpskern. 

De rondweg is onderdeel van het 

inrichtingsplan “Petten in de Duinen” dat op 

25 maart 2014 door de gemeenteraad is 

vastgesteld. De rondweg zorgt voor een 

goede ontsluiting van zowel de dorpskern 

als de overige recreatieve functies in het 

dorp. Door de weg om het dorp te leiden 

wordt de overlast voor bewoners beperkt. 

Op verzoek van de klankbordgroep gaat 

de weg door het dorp zodat elke toerist in 

aanraking komt met het dorpscentrum. De 

woningen in Nolmerban en aan de 

Noordzeestraat zijn of worden afgeschermd 

met een tuintalud waarmee de overlast 

beperkt zal zijn.  

Geen 

 28.14 Vrees voor stank- en geluidsoverlast 

vanwege doorgaande weg en overlast van 

nieuwe voetgangersopgang naar het 

nieuwe strand. 

Zie beantwoording bij 28.13. De 

doorgaande weg zal niet direct langs de 

woning van indiener  komen te liggen 

(Noorderhazedwarsdijk) zoals in eerdere 

plannen, maar over de Zuiderhazedwarsdijk. 

Geen 
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In overleg met de indiener zal de openbare 

ruimte zo vorm worden gegeven dat de 

privacy van de indiener zoveel mogelijk 

gewaarborgd is en de overlast beperkt 

wordt.   

 28.15 Dorpsraad is voorstander van 

verkeersverbinding vanaf Westerduinweg 

door het dorp. 

Leden van de Dorpsraad waaronder de 

voorzitster hebben zitting in de 

klankbordgroep Petten. De klankbordgroep 

heeft positief geadviseerd over de 

voorgestelde opzet van  de rondweg.  

Geen 

 28.16 Aanleg rondweg verhoudt zich niet met 

natuurambitie bij Noorderhazedwarsdijk. 

De rondweg komt op de 

Zuiderhazedwarsdijk te liggen. Over de 

Noorderhazedwarsdijk komt een voetpad te 

liggen in combinatie met 

natuurontwikkeling.  

Geen 

29.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

30.  De zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 2. Zie beantwoording bij zienswijze 2. Geen 

31.  31.1 Algemeen bezwaar tegen verdere 

bebouwing van het strand. Geen bezwaar 

tegen landschappelijk goed aan – en 

inpassen van bestaand strandpaviljoen. 

Zie beantwoording bij 1.13. Geen 

 31.2 Strand verandert in bebouwde, 

verrommelde omgeving en heeft negatief 

effect op belevingswaarden (ongestoorde 

en onbebouwde ruimte, het ontbreken van 

lawaai, geur- en lichthinder).  

Zie beantwoording bij 1.4 en 23.5. Geen 

 31.3 Vrees voor overlast door extra 

gemotoriseerd verkeer aan de oostkant 

van oorspronkelijke Pettemer zeewering en 

aantasting van belevingswaarde voor de 

aanwonenden. 

Zie beantwoording bij 28.13. Geen 

 31.4 Vrees voor toename van gemotoriseerde 

quads en andere voertuigen met veel 

lawaai. Ook toename van verkeer voor 

vervoer van afval en mogelijk 

vuilwatertanks vanaf strand. 

Het is voor toeristen niet toegestaan om met 

de auto naar beach houses of strandhuisjes 

te gaan. De winnaar van de aanbesteding 

van de 50 strandhuisjes heeft aangegeven 

voornamelijk met elektrische voertuigen te 

Geen 
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gaan werken voor bijvoorbeeld het ophalen 

van beddengoed en schoonmaak. De 

paviljoens zijn bereikbaar voor het laden en 

lossen, maar deze auto’s zullen niet op het 

strand komen. Op het activiteitenstrand zijn 

gemotoriseerde voertuigen wel toegestaan. 

 31.5 Toename van recreatie betekent toename 

van overlast van loslopende honden voor 

mensen en voor foeragerende en rustende 

vogels.  

Formeel geldt op het strand een 

aanlijnverplichting. Eventuele verstoring van 

vogels door de mogelijke toename van 

strandrecreatie als gevolg van de aanleg 

van strandhuisjes e.d. valt niet onder een 

verbodsbepaling van de Flora- en faunawet 

(Ffw). Artikel 10 Ffw verbiedt de opzettelijke 

verstoring van beschermde dieren. 

Het strand maakt geen deel uit van de 

Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone 

en Zwanenwater/Pettemerduinen. De 

vogels in deze gebieden worden niet 

verstoord door (loslopende) honden op het 

strand, of zijn hier tegen bestand 

(watervogels). Er zijn daarom geen 

significante effecten op soorten die 

beschermd worden in de Natura 2000-

gebieden. De Quick Scan Natuur heeft 

daarom terecht geconcludeerd dat 

effecten van verstoring door aan de 

strandhuisjes verbonden recreatieve 

activiteiten kunnen worden uitgesloten. 

Geen 

 31.6 Er is onvoldoende aangetoond dat 

negatieve effecten voor natuurwaarden 

zijn te vermijden (o.a. zeehonden, 

foeragerende vogels op zee, en bruinvissen 

door extra strandactiviteiten. Aanliggende 

zone op zee is Vogelrichtlijngebied en 

Natura 2000 gebied. 

Zeehonden en bruinvissen komen slechts 

zeer incidenteel voor in de directe kustzone 

langs de Noord-Hollandse kust. Toch is er 

langs de kust met de nieuwe 3,5 km lange 

natuurzone een ideale plek gerealiseerd 

voor deze dieren. Hier zullen ze op geen 

enkele manier  last hebben van activiteiten 

die op het strand bij Petten plaatsvinden in 

Geen 
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andere zones die hier speciaal voor 

bedoeld zijn.  

Op schelpdieren en zwemmende op vis 

foeragerende vogels komen in de 

Noordzeekustzone voor op grotere afstand 

van het strand, waar schelpdierbanken 

voorkomen en achter de brandingszone. 

Vliegende op vis foeragerende 

vogelsoorten zijn weinig gevoelig voor 

verstoring. Verstoring van vogels als gevolg 

van strandactiviteiten is daarom uitgesloten. 

 31.7 Verstoring van vogels en andere dieren 

door strandbebouwing en gebruik ervan 

inclusief verlichting en de extra 

aanwezigheid van mensen ’s avonds en ’s 

nachts. Geldt ook voor langs de kust 

migrerende vogels. 

Zie beantwoording bij 5.4. Geen 

 31.8 In quickscan worden andere kwetsbare 

en/of rode lijstsoorten in de aangrenzende 

duinen niet beschreven. 

De Quick Scan richt zich op natuurwaarden 

die beschermd worden door de 

Natuurbeschermingswet, De Flora- en 

faunawet en het Natuur Netwerk Nederland 

(NNN).  

Niet alle kwetsbare en/of rode lijst soorten 

worden vanuit deze kaders beschermd. Wel 

zijn veel van deze soorten afhankelijk van 

een goede kwaliteit van de habitats waarin 

ze voorkomen. De effecten op deze 

habitattypen (in Natura 2000-gebied of 

NNN) zijn beoordeeld in de Quick Scan. 

Hieruit is geconcludeerd dat significante 

effecten niet optreden, of in het geval van 

stikstof, door de PAS kunnen worden 

opgevangen. 

Geen 

 31.9 Geen uitsluiting van verdere belasting met 

stikstofdepositie op 5 habitattypen in het 

Pettemerduin. 

Zie beantwoording bij 5.2.  
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 31.10 Uitvoering quickscan met dagveldbezoek 

en literatuurstudie is onvoldoende om tot 

een zorgvuldige en complete analyse en 

afweging te komen. 

Het onderzoek is geen volledige 

inventarisatie geweest maar een 

habitatgeschiktheidsbeoordeling. Dit, in 

combinatie met onderzoek van ruimschoots 

aanwezige data over het voorkomen van 

habitattypen en soorten, geeft voldoende 

onderbouwing van de conclusies op het 

niveau van de Quick Scan. 

 

32.  32.1 Algemeen bezwaar tegen verdere 

bebouwing van het strand. Geen bezwaar 

tegen landschappelijk goed aan – en 

inpassen van bestaand strandpaviljoen, 

mits dit beperkt blijft tot 1 bouwlaag en niet 

de hoogte van de oorspronkelijke 

Pettemerzeewering overstijgt. 

Zie beantwoording bij 31.1 en 1.13.  Geen 

 32.2 Zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze 

31.2 tot en met 31.10.  

Zie beantwoording bij 31.2 tot en met 31.10. Geen 

 32.3 Aantasting van de kwaliteit van de nu nog 

aanwezige ecosysteemdiensten (zie 

overzicht o.a. bij Planbureau voor de 

Leefomgeving) 

Ecosysteemdiensten hebben geen formele 

beschermingsstatus en de effecten hierop 

zijn daarom niet expliciet getoetst. Wel is in 

het bestemmingsplan aandacht gegeven 

op de effecten op aan zee, strand en 

duinen verbonden aspecten als rust, ruimte 

en recreatie, die als ecosysteemdiensten 

kunnen worden beschouwd. 

Geen 

 


