
Toelichting op het raadsvoorstel Haalbaarheid Structuurvisie Petten, d.d. 28 januari 2014 

 

 

Ad.1 Uitwerking stedenbouwkundige structuur (bijlage Boekje met inrichtingsplan en visualisaties) 

Een goede stedenbouwkundige structuur is de basis voor het succes van het plan en de drager van alle 

voorzieningen die we in het plan willen onderbrengen. Vandaar dat de ontwerpwerkzaamheden gericht zijn op het 

creëren van een inrichtingsplan, waar veel zaken een plek in kunnen krijgen, zonder dat de kwaliteit door een 

ondergrens zakt.  Hiervoor is het nodig om genoeg draagkracht in het plan te realiseren en daarbij soms verder te 

kijken dan de eigendomsgrenzen in eerste instantie toelaten. De oorspronkelijke SV Petten laat al de potentie zien 

die ontstaat door duinen over de Pettemer Zeewering heen te trekken. Er ontstaat een totaal andere beleving van 

de badplaats Petten. In de uitwerking zijn er een paar zaken in het plan gewijzigd: 

 

 

 Het duinlandschap is sterk geoptimaliseerd 

De landschapsarchitect heeft er alles aan gedaan om met het te leveren zand zoveel mogelijk effect te 

creëren. Met andere woorden: hoe is het mogelijk om het duingevoel met zo min mogelijk zand toch zo 

optimaal mogelijk te laten zijn. Gelijktijdig moest er ruimte worden gecreeëerd voor verblijfrecreatieve 

voorzieningen en een goede  toegankelijkheid naar strand en zee. 

 Een  “voorportaal”  of  “duinplein” in het nieuwe duinlandschap 

In het verlengde van het Plein 1945 en de Ir. Van de Banstraat is er een voorportaal voor bezoekers 

gerealiseerd. Er ontstaat straks een ontmoetingsruimte waar omheen een aantal centrale functies kan 

worden gerealiseerd. De verdere invulling wordt in de vervolgfase geconcretiseerd.  

 Een duinmeer in het verlengde van de tankvallen 

De tankvallen vormen een waardevolle groenvoorziening met veel water in de kern Petten. Door de 

realisatie van het duinmeer ontstaat er meer verbinding tussen het nieuwe duinlandschap en de kern 

Petten. Daarnaast ontstaan er meer mogelijkheden om hoogteverschillen en diversiteit te creëren in het 

nieuwe duinlandschap 

 Een ringstructuur als ontsluitingsplan, waarbij de aansluiting op op de provinciale weg is vervallen 

Zie Ad.2. 

 Een structuur voor langzaam verkeer en voetgangers 

Zie Ad.2. 

 Oplossingsrichtingen voor een gevitaliseerd Plein 1945 

Op dit moment verkeren we in de fase van de haalbaarheidsonderzoeken. Om goed te kunnen inschatten 

hoe een gevitaliseerd dorpsplein er uit ziet en wat de kosten van zo’n ingreep zijn, heeft de 

landschapsarchitect drie rekenmodellen ontworpen. Een daarvan is meegenomen in de 

kostenberekeningen. Vanzelfsprekend is het noodzakelijk om samen met de bevolking en de plaatselijke 

ondernemers te werken aan een ontwerp met genoeg draagvlak. Het proces hiertoe kan onmiddelijk na 

besluitvorming in de raad over de haalbaarheid van de SV Petten van start gaan. Verderop in de nota 

wordt nog een proces voorgesteld, dat als richtlijn kan dienen om het ontwerpproces in te gaan. Tijdens dit 

ontwerpproces kan er helemaal opnieuw worden getekend aan een pleinontwerp. Zoals gezegd: de 

ontwerpen die in het kader van de besluitvorming worden  gepresenteerd, zijn niets meer dan 

rekenmodellen.   

Vanuit een puur civieltechnisch perspectief is het Dorpsplein nog niet aan een reconstructie toe is. De 

meerwaarde van de impulsen op het gebied van o.a. de leefbaarheid en de economische impulsen, 

maken een investering in het Dorpsplein echter rendabel. 

 

 Recreatiewoningen in plaats van vrijstaande woningen 

Zie Ad.3. 

 

Ad.2 Ontsluiting en parkeren 

Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeervoorzieningen zijn essentieel voor het functioneren van een 

badplaats in ontwikkeling. Met name de strandontwikkeling zal een grote aantrekkingskracht uitoefenen op 

badgasten, die geconcentreerd op dagen met mooi weer, straks een goede reden hebben om naar Petten te 

komen. De nieuwe verblijfsrecreatieve voorzieningen vragen met name om goede parkeervoorzieningen vlakbij 

vakantiewoningen, strandhuizen en hotelaccomodatie. Het Plein 1945 moet enerzijds een verblijfsplek van hoge 

kwaliteit worden waar mensen graag vertoeven, maar mag anderzijds geen bottleneck voor het verkeer vormen, 

omdat de doorstroming te wensen overlaat. Een tegenstelling die deels nog moet worden opgelost, maar wel de 

condities voor moeten worden geschapen. 



De bereikbaarheid van Petten moet logisch en simpel van structuur zijn, herkenbaar en goed gedimensioneerd, 

zodat grote stromen verkeer kunnen worden afgewikkeld tijdens drukke dagen en op rustige dagen voldoende 

onopvallend zijn qua uitstraling. 

 

Ringstructuur 

Er is gekozen voor een ringstructuur. Deze wordt gevormd door de Zijperweg, de Spreeuwendijk, de parallelweg 

onder aan de Pettemer  Zeewering en de Noorderhazedwarsdijk. Je kunt straks op twee plaatsen de ringstructuur 

benaderen.  

Vanuit het zuiden, vanaf de rotonde bij camping De Watersnip rijd je naar de Zijperweg en deze vervolg je door het 

centrum van Petten, over het Plein 1945 richting de Spreeuwendijk, waar je vervolgens op een soort parkeerroute 

komt langs de Spreeuwendijk en onder aan de Zeewering. 

Vanuit het noorden rijd je meteen de Spreeuwendijk op, waarna je automatisch langs alle parkeervoorzieningen 

komt. 

Er is vanaf gezien om vanaf de Westerduinweg een aansluiting te maken naar het centrum van Petten. Er waren 

twee mogelijkheden om zo’n aansluiting te realiseren. Een coupure door de tweede waterkering van HHNK is de 

eerste mogelijkheid. Uit overleg met HHNK is gebleken dat zo’n coupure niet is toegestaan. Zou er wel toestemming 

worden gegeven dan zouden alle kosten van aanleg, beheer en het jaarlijkse testen van deze voorziening voor 

rekening van de gemeente zijn gekomen. Deze oplossing is op grond van het voorgaande als onhaalbaar terzijde 

gelegd. De tweede oplossing, een dijkovergang met rechts- en linksaffers vanaf het noorden en zuiden is al eerder 

onderzocht. Als gevolg van het hoge dijklichaam, van ongeveer 4,5 meter zullen deze afslagen al vroegtijdig op het 

dijklichaam moeten worden ingezet. Dit leidt tot een grote hoeveelheid asfalt, wat een zeer ontsierende werking 

heeft en tot zeer hoge kosten leidt, van ruim €2 miljoen euro. Op de vigerende tekening van de Structuurvisie is deze 

oplossing ingetekend zonder inzichtelijk te maken wat de ruimtelijke consequenties zijn. Verwacht mag worden dat 

bezoekers vanuit het noorden geen gebruik zouden maken van deze oplossing, tenzij de Spreeuwendijk 

eenrichtingsverkeer zou worden. Dit wordt als onhaalbaar beschouwd, ook gezien de belangen van de horeca 

langs de Spreeuwendijk. Deze oplossing is met name onwenselijk op momenten dat er druk verkeer moet worden 

afgewikkeld ter plaatse van het centrum van Petten. Teveel autoverkeer moet dan over het Plein 1945 worden 

geleid, terwijl juist dan de terrasfunctie zoveel mogelijk onbelemmerd een kans moet krijgen. 

Om de herkenbaarheid van de toegankelijkheid van Petten te vergroten, zullen de entrees vanaf de 

Westerduinweg beter zichtbaar worden gemaakt.  

 

Parkeren   

Goede parkeervoorzieningen zijn onontbeerlijk. Meestal is het bijzonder moeilijk om in bestaand gebied voldoende 

ruimte beschikbaar te krijgen. In Petten zijn er echter veel mogelijkheden langs de berm van de Spreeuwendijk en de 

teen van de Zeewering. Concentraties kunnen worden gerealiseerd op het  te vitaliseren Plein 1945 en langs de 

Spreeuwendijk ter plaatse van de aansluiting met Ingenieur van de Banstraat die de verbindingsweg is naar het Plein 

1945. In totaal zullen er 800 tot 1000 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Ter vergelijking: in Callantsoog zijn er 

ongeveer 1500 parkeerplaatsen.  

 

Langzaam verkeer 

In het plan van het HHNK is er rekening gehouden met een goed fietspad. Ook in de SV Petten is er apart een 

verkeerstructuur voor fietsers en voetgangers ontworpen. Petten moet ook goed bereikbaar zijn voor mensen ui te 

omgeving, die zonder de auto Petten willen bezoeken. Voetpaden zijn van belang voor de Pettenaren zelf en voor 

mensen die verblijven in vakantiewoningen, strandhuizen en dergelijke.  

 

Dimensionering en materialisatie 

Er is gekozen voor een bescheiden dimensionering en profilering, die toereikend is voor het verwerken van de 

verkeerstromen en het parkeren. Waar nodig is er ook straatverlichting toegevoegd. De parkeervoorzieningen in de 

bermen krijgen een groen karakter, zodat deze vrijwel onzichtbaar is als er geen auto’s staan geparkeerd.  

 

 

Ad.3 Verblijfsrecreatie, strandpaviljoens en vrijstaande woningen 

De te realiseren voorzieningen hebben vooral een recreatief karakter. In de oorspronkelijke Structuurvisie was er een 

verdienmodel gekozen, dat vooral gebaseerd was op de verkoop van een flink aantal middelgrote kavels voor 

vrijstaande woningen. In de huidige uitwerking is er voorzien in een beperkt aantal vrijstaande woningen. De basis 

van de inkomsten, naast subsidiëring, heeft veel meer een recreatief karakter. Het uitgewerkte inrichtingsplan is 

gebaseerd op de realisatie van de verblijfsrecreatieve voorzieningen. Dit is in de business case financieel verder 

uitgewerkt.  



Voor de vakantiewoningen zijn er twee oplossingsrichtingen. De eerste is de realisatie van een park met 120 

vakantiewoningen, die vooral bestemd zijn voor de verhuur. Een substantieel deel van het nieuw te ontwikkelen 

duinlandschap is hiervoor nodig. Er is nog een tweede scenario mogelijk. In plaats van 120 kleinere 

recreatiewoningen in een park, kan worden gedacht aan een kleiner aantal, van bijvoorbeeld 40 

vakantiewoningen op grotere kavels, die niet in een park staan maar iets verspreider staan. Deze woningen zullen 

wellicht vaker als tweede woning gaan functioneren. De economische spinn off is ook door het kleinere aantal 

geringer, dit wordt in de MKBA verder uitgewerkt.  

Naast de recreatiewoningen zijn er ook in het uitgewerkte inrichtingsplan weer enkele strandpaviljoens en 100 

strandhuizen opgenomen. Deze strandhuizen mogen er alleen in het seizoen staan en moeten dus voor 1 oktober 

weer weg zijn. Er zijn ook plannen denkbaar met permanent geplaatste (recreatie-)woningen, maar daarvoor is de 

tijd nog niet rijp op dit moment. De hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat moeten hiervoor eerst ander beleid 

vaststellen langs de gehele kust. Het nieuwe brede strand van zo’n 300 meter breed, biedt straks veel mogelijkheden 

voor allerlei recreatievormen. In de uitgewerkte Structuurvisie is hier nog niet op geanticipeerd.  

 

Ad.4 Natuurontwikkelingen (bijlage Natuurontwikkeling Petten) 

Natuurontwikkeling is in de oorspronkelijke Structuurvisie niet verder uitgewerkt. Inmiddels is het besef doorgedrongen 

dat het toevoegen van natuurwaarden aan het plan juist een grote toegevoegde waarde heeft. Bezoekers 

waarderen natuur en beschouwen zowel de landschappelijke kwaliteiten als ook een interessante flora en fauna als 

aantrekkelijke toevoeging. Er is gezocht naar mogelijkheden om in het plangebied natuur toe te voegen. In de 

oorspronkelijke Structuurvisie is wel aangegeven dat de tweede waterkering, gelegen langs de Westerduinweg en 

de Noorderhazedwarsdijk een duinachtige vegetatie diende te krijgen. Een aparte gemeentelijke werkgroep heeft 

onderzocht op welke manier deze waterkeringen een natuurlijke verbindingszone kunnen gaan vormen tussen de 

Natura 2000 gebieden ten noorden en zuiden van Petten. Indien hiervoor succesvolle planontwikkeling mogelijk is, 

dan ontstaan er ook mogelijkheden voor Europese subsidiering en ontstaat er een aantrekkelijk gebied voor natuur 

beherende instanties, zoals Staatsbosbeheer.  

 

Ad.5 Imago en kwaliteit 

De oorspronkelijke Structuurvisie kent een hoog ambitieniveau. De plannen zijn ambtieus en gericht op een 

aanzienlijke verbetering van de bestaande landschappelijke en stedelijke structuur. Tijdens de marktconsultaties is 

gebleken dat investeerders bijzonder veel waarde hechten aan de te realiseren kwaliteit. Alleen dan ontstaat een 

nieuw investeringsklimaat. Hoe hoger de toegevoegde kwaliteit is, hoe hoger ook investeringen zullen zijn. De 

aanwezigheid van het nucleaire onderzoekcentrum maakt het nog meer noodzakelijk voor Petten, om te zorgen 

voor een aanzienlijke imagoverbetering. In feite zou het merk Petten nieuwe inhoud moeten krijgen en door 

potentiële bezoekers verbonden moeten worden aan een badplaats met een eigen identiteit. Met name het 

realiseren van een duinlandschap over de Zeewering heen, draagt bij aan zo’n verbetering. Het realiseren van een 

nieuw goed zichtbaar iconisch gebouw, waaraan je Petten altijd herkent, is een tweede gelegenheid om het merk 

Petten te vestigen. Een derde kans is het realiseren van een representatieve entrees voor de nieuwe 

ontsluitingsstructuur, het Plein 1945 en het voorportaal in de duinen. Daarnaast is het noodzakelijk te zorgen voor 

hoogstaande architectuur ten behoeve van de recreatiewoningen en de strandvoorzieningen. Het is aan te 

bevelen om de regie op de beeldkwaliteit centraal stevig aan te sturen. Aangezien het hier nieuwe voorzieningen 

betreft, is dat in de praktijk goed uitvoerbaar. Ten aanzien van de infrastructuur is het nodig om steeds de 

materialisatie met veel zorg te behandelen.  

Het succes van de plannen is sterk afhankelijk van de mate waarin de realisatoren er in slagen om aan het aspect 

imago genoeg waarde toe te kennen en de basiskwaliteit in keuzesituaties genoeg inhoud te blijven geven. 

 

 

Ad.6 Verwervingen 

Indien we niet over de benodigde gronden beschikken, wordt het realiseren van de SV Petten onmogelijk. Het 

college heeft zich dat gerealiseerd en heeft daarom direct bij de start al initiatieven ondernomen om de benodigde 

gronden in handen te krijgen. Met alle partijen waar de gemeente in dit kader mee moet onderhandelen of 

overleggen is het gesprek gaande. Het is de verwachting dat er genoeg oplossingen mogelijk zijn om tijdig met alle 

partijen tot een deal te komen. Gezien de openbaarheid van deze nota worden hier geen details over 

onderhandelingen met particuliere grondeigenaren vermeld.  

De campingondergrond is in eigendom van Staatsbosbeheer. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze 

Staatsbosbeheer vervangende grond in beheer kan krijgen, met hogere natuurwaarden dan de 



campingondergrond. Gedacht wordt hierbij aan de tweede waterkeringen langs de Westerduinweg en 

Noorderhazedwarsdijk. Zie hierbij ook onder de paragraaf natuurontwikkeling.  

Met de campingeigenaar zijn momenteel gesprekken gaande. Deze zijn gebaseerd op een uitgebreide taxatie 

vanuit de gemeente en vanuit de campingeigenaar zelf. De campingeigenaar heeft wensen om zijn eigen 

toekomst in te kunnen vullen. Deze zijn voor de gemeente aanleiding geweest aan hem en aan zijn vrouw een 

voorstel te doen, dat hieraan tegemoet komt.  

Ook met onder andere de KNRM zijn er gesprekken gaande voor een vervangende locatie waarbij ook de KNRM 

zelf, graag wil doorontwikkelen. De gemeente heeft een passend voorstel in voorbereiding. 

 

Ad.7 Subsidiëring  

Er zijn provinciale en europese subsidiemogelijkheden. In het kader van het programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke 

Schakels kwam al geld beschikbaar uit een eerdere tranche.  

Inmiddels is ingezet op het verkrijgen van een tweede subsidie van €3 miljoen. De provincie heeft een tweede en 

laatste tranche binnen het programma Kust inmiddels opengesteld voor aanvragen. Binnen dit programma is in 

totaal €9,7 miljoen beschikbaar. Naast de eerste en tweede tranche binnen dit programma heeft de provincie ook 

enkele reserveringen gepleegd voor enkele specifieke projecten. Petten maakt een grote kans in aanmerking te 

komen voor één  van deze reserveringen. Het gaat hierbij om een bedrag van €3 miljoen. Een aanvraag voor deze 

subsidie is inmiddels voorbereid en wordt in principe behandeld door Provinciale Staten na de zomer van dit jaar. 

Inmiddels is er overleg geweest met enkele leden van Gedeputeerde Staten om te peilen in hoeverre er de 

bereidheid is al op voorhand een positief standpunt in te nemen. Inmiddels wordt door het ambtelijke apparaat 

binnen de provincie al een positief standpunt voorbereid. De verwachting is dat hierover al meer duidelijkheid zal 

ontstaan, voordat de raadsvergadering in Schagen op 25 maart zal plaatsvinden. De subsidie is meegenomen in de 

business case.  

Binnen Europa zijn er verschillende subsidieregelingen waarop een beroep kan worden gedaan. Een kansrijke 

subsidieregeling is LIFE+. Door de gemeente is in 2013 een aanvraag gedaan, die werd afgewezen. Op basis van de 

verstrekte informatie over de afwijzing is het inrichtingsplan sterk aangepast ter plaatse van de tweede waterkering 

langs de Westerduinweg en de Noorderhazedwarsdijk, zodat er straks sprake kan zijn van een natuurlijke 

verbindingszone tussen Natura 2000 gebieden. De kansen op subsidiëring in 2014 zijn hierdoor flink toegenomen, 

maar werden nog niet meegenomen in de business case. 

De toekenning van deze Europese bestemming is beslissend voor het kunnen uitvoeren van het deelgebied Natuur, 

dat wordt gevormd door de tweede waterkering langs de Westerduinweg en de Noorderhazedwarsdijk.  

 


