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1. Inleiding 

1.1 Inleiding 

De gemeente Zijpe heeft een structuurvisie Petten opgesteld, die een vooruitblik geeft naar 2020. Er 

wordt geconstateerd dat er mogelijkheden liggen om Petten om te vormen van een dorp achter de dijk 

tot een kleinschalige en romantische badplaats in de duinen. 

 

Begin 2013 heeft u ons gevraagd om een globaal haalbaarheidsonderzoek uit te voeren van de 

plannen als voorgesteld in de Structuurvisie Petten. Tevens is aan ons gevraagd om enkele realisatie-

strategieën in beeld te brengen. Het haalbaarheidsonderzoek is immers een belangrijke aanvulling op 

de structuurvisie Petten aangezien de structuurvisie in de gemeente Zijpe is vastgesteld onder voorbe-

houd van financiële haalbaarheid.  

 

In mei 2013 heeft de gemeenteraad van Zijpe besloten om een voorbereidingskrediet beschikbaar te 

stellen voor een gedetailleerd onderzoek naar de haalbaarheid van de structuurvisie Petten. Een 

onderdeel van het gedetailleerde haalbaarheidsonderzoek is de marktanalyse. Deze marktanalyse 

vormt weer de basis voor de inkomstenkant van de financiële businesscase van de Structuurvisie 

Petten. Voorliggende rapportage zal nader ingaan op de marktanalyse van de structuurvisie Petten die 

zal leiden tot een tweetal scenario’s die als basis dienen voor de financiële businesscase. 

1.2 Leeswijzer 

Het rapport Marktanalyse Structuurvisie Petten is opgebouwd uit de volgende onderdelen:  

- Hoofdstuk 1: Inleiding 

- Hoofdstuk 2: Plangebied 

- Hoofdstuk 3: Marktconsultatie 

- Hoofdstuk 4: Programma 

 
  



 

 

 

 

Marktanalyse Structuurvisie Petten | 19 december 2013 | Pagina 2/16 

 

2. Plangebied 

In figuur 1 is de structuurvisiekaart (zie ook bijlage 1) weergegeven. Met behulp van deze kaart willen 

wij twee verschillende ontwikkelinglocaties binnen de structuurvisie van Petten onderscheiden die in 

het bijzonder zijn meegenomen bij de marktconsultatie: 

1. Strandontwikkeling: 

Alle ontwikkelingen die plaatsvinden op de verbrede kust, dan wel op het nieuwe strand van 

Petten. 

2. Duinontwikkeling – achter de Dijk. 

Alle ontwikkeling die achter de huidige zeewering plaatsvinden in de nabijheid van het nieuwe 

duinlandschap. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Structuurvisiekaart Petten. 
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3. Marktconsultatie 

3.1 Doel en aanpak marktconsultatie 

De marktconsultatie is bedoeld om feedback te krijgen op de plannen, zoals geschetst in de structuur-

visie Petten. In dit kader zijn een aantal marktpartijen benaderd voor een interview. De marktconsulta-

tie richtte zich enerzijds op de vraag wat de mening is van de diverse partijen over het totale concept 

en anderzijds op de haalbaarheid van het commerciële programma. 

 

Onder andere de volgende vragen zijn aan de orde gekomen: 

 

 Wat vindt u van het plan (sterke en zwakke punten) zoals geschetst in de structuurvisie Petten?  

 Is naar uw mening voor het gebied een totaal concept gewenst of kunnen de verschillende 

onderdelen los van elkaar worden ontwikkeld? 

 Beoordeelt u het commerciële programma als kansrijk? 

 Hoe zou u het commerciële programma vormgeven teneinde dit te optimaliseren?  

 Zou uw eigen organisatie mogelijkerwijs geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het project? Zo 

ja, op welke manier dan? 

 Heeft u ook een visie op het beheer van de verschillende onderdelen na realisatie van de struc-

tuurvisie Petten? 

 

De partijen die zijn gesproken variëren van lokale (kleine) ondernemers, projectontwikkelaars tot grote 

landelijke organisaties en een architectenbureau gespecialiseerd in projectontwikkeling en recreatie. In 

bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de geconsulteerde marktpartijen.   

3.2 Resultaten marktconsultatie 

Het algemene beeld van de marktpartijen is dat de integrale aanpak van zee, strand, natuur, het 

bestaande dorp Petten en vanuit daar de connectie met de omgeving en het achterland van wezenlijk 

belang zijn voor de vitaliteit van de kern Petten. De integrale aanpak van de structuurvisie Petten kan 

de gehele omgeving versterken. De structuurvisie kan dus een goede impuls voor Petten zijn. In het 

kader van een integrale aanpak adviseren meerdere partijen ook om het gebied Korfwater bij de 

planontwikkeling te betrekken. 

 

Enkele marktpartijen versterken de integraliteit nog en geven aan dat toeristische ontwikkelingen op 

een hoog niveau alleen gedijen op de juiste plekken. Een voorbeeld hiervan is de regio Zeeland waar 

de regio zich positioneert als kustgebied van Nederland. Zeeland heeft inmiddels langs de kust een 

toeristische massa ontwikkeld en trekt als regio een toeristenstroom aan en is daarmee qua bezet-

tingsgraad aantrekkelijk voor investeerders te noemen. De ontwikkeling van Petten moet dan ook 

worden bezien in het kader van de gehele kustontwikkeling van de toeristische sector van de provincie 

Noord-Holland. 

 

De marktpartijen concluderen dat de structuurvisie mogelijkheden biedt voor Petten en kan op draag-

vlak rekenen mits de geschetste kwaliteit in de uitwerking behouden blijft en niet wordt wegbezuinigd. 

Ondanks de positieve reacties van de marktpartijen en de mogelijkheid om Petten te versterken zijn er 
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toch enkele kanttekeningen op de structuurvisie geplaatst. Deze komen aan bod in de navolgende 

paragrafen. 

3.2.1 Het imago van Petten 

De reacties van de marktpartijen over het imago van Petten zijn wisselend. De ene marktpartij noemt 

het een hopeloos dorp met een weinig actieve ondernemersgroep, terwijl andere marktpartijen stellen 

dat het gehele dorp aangepakt en betrokken zou moeten worden met de activiteiten rond het strand.  

 

Het imago van Petten wordt door de marktpartijen als risicovol ervaren. Petten is volgens veel markt-

partijen een dorp met een negatieve beeldvorming. De naam Petten wordt geassocieerd met de 

kernreactor - ECN. Eén partij stelt voor om mogelijke activiteiten van de ECN positief te benutten en 

deze te betrekken in de ontwikkeling Petten met als doel om imago van Petten en ECN te verbeteren. 

 

De marktpartijen geven ook aan dat andere plekken in de kop van Noord-Holland interessanter worden 

bevonden en hebben meer aantrekkingskracht. In een haalbaarheidsonderzoek van één marktpartij 

komt Petten niet als ‘donkergroen’ maar eerder oranje/rood voor en wordt daardoor als een niet-

kansrijk ontwikkelgebied gezien. 

 

Het ‘merk’ Petten moet op de kaart gezet worden en volgens enkele partijen zou een imagoverande-

ring weleens jaren kunnen gaan duren. Door deze conclusies zijn veel marktpartijen van mening dat 

het moeilijk is om het planinteressant te laten zijn voor investeerders en het plan commercieel haalbaar 

te laten zijn. Een programma om het imago te versterken moet derhalve onderdeel zijn van de totale 

aanpak. 

3.2.2 (Financiële) haalbaarheid en het ontwikkelpad 

Zonder interesse voor Petten vanuit de bezoekers zullen geen investeerders zich melden, maar als er 

niet wordt geïnvesteerd komen er ook geen bezoekers. Ondanks dat er geen pasklaar antwoord voor 

deze vraag is, zijn veel partijen wel van mening dat Petten, conform de structuurvisie, een impuls moet 

krijgen en dat vervolgens de zichtbaarheid en het imago verbeterd moeten worden. Investeerders 

komen pas als een gedegen businesscase met kaders is uitgewerkt en er nagedacht is over de 

invulling van het gebied en de toegevoegde waarde van Petten voor de directe omgeving en het 

achterland.  

 

Wat betreft het type investeerders en de constructies zijn er verschillende visies. Een marktpartij ziet 

investeringen vanuit grote marktpartijen als kansrijk waarbij een andere marktpartij meer kansen ziet 

voor samenwerking tussen lokale marktpartijen.  

 

Over financieringsconstructies is slechts beperkt gesproken door het ontbreken van een achterliggen-

de businesscase.  De marktpartijen hebben wel benoemd dat de gemeente zelf veel voorinvesteringen 

zal moeten doen en dat subsidies van groot belang zijn om Petten op de kaart te zetten. Veel markt-

partijen geven de voorkeur voor een gefaseerde invoer van de gebiedsontwikkeling. Neem de tijd en 

bouw het plan langzaam op. Ontwerp een plan met een ontwikkelconcept en een bijbehorende 

businesscase. Vervolgens begin met de aanleg van het landschap. Indien deze aanleg gereed is kan 

er geïnvesteerd worden in het commerciële programma.  Zonder garanties ten aanzien van investerin-

gen door de gemeente zullen marktpartijen geen financieel commitment afgeven. 
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De marktpartijen constateren dat de gemeente niet alle gronden in eigendom heeft. De huidige 

eigendomsverhoudingen van de beoogde gronden vormen een risico voor de haalbaarheid van de 

totale gebiedsontwikkeling. 

3.2.3  (Verkeer)structuur Petten 

De marktpartijen erkennen dat de kern Petten op dit moment niet zichtbaar is vanaf de provinciale 

wegenstructuur. De structuurvisie biedt een kans om Petten weer ‘zichtbaar’ te maken. De marktpartij-

en zijn het er over eens dat Petten in  als geheel betrokken moet worden bij het strand. Dan kan Petten 

op de lange termijn transformeren naar een duindorp. Tevens zal vanuit de Provinciale weg de zicht-

baarheid van Petten verbeterd moeten worden. 

De verkeersontsluiting, zoals is deze opgenomen is in de structuurvisie, vinden de marktpartijen 

overwegend geen goed plan. Elders wordt juist gestreefd om het centrum autoluw te maken. Alterna-

tieve mogelijkheden van een rondweg of parkeren buiten het dorp en vervoer van bezoekers via een 

toeristenlijntje door het centrum (trein, paard, tram) zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. 

 

Het centrum van Petten wordt als belangrijk ervaren. Het huidige plein van Petten vormt een aan-

dachtspunt bij de nieuwe ontwikkelingen wat tevens een centraal levendig punt in het dorp moet 

vervullen. Dit sluit aan bij de doelstelling van de gemeente om het dorpsplein te vitaliseren. Hierbij 

hoort dat er voldoende toeristische massa wordt gecreëerd om het commercieel aantrekkelijk te maken 

om te investeren in het dorpsplein. Volgens één partij moet ook gekeken worden naar de mogelijkheid 

naar een tweede plein waarbij een directe connectie met het strand wordt gemaakt en zicht op zee 

aanwezig is. 

3.2.4 Programmatische invulling 

In deze paragraaf zal de visie van de geconsulteerde marktpartijen betreffende de programmatische 

invulling uiteen worden gezet. De reacties over de invulling zijn wisselend. Enerzijds worden door de 

marktpartijen aangegeven dat één of twee grote trekkers (landmark) van groot belang zijn om de 

aantrekkelijkheid van een stranddorp op gang te krijgen. Anderzijds denken andere marktpartijen juist 

in kleinere ontwikkeling die gerealiseerd worden in clusters met ieders zijn eigen identiteit/thema. 

 

Luxe, kwaliteit, hoog segment en onderscheidend karakter zijn woorden die vaak door de partijen 

genoemd zijn. Wel is daarbij een terugkerende vraag of Petten wel geschikt is voor het absolute 

topsegment. Tevens heeft men vaak gezegd dat de gehele strandinvulling ruim opgezet zou moeten 

worden met oog voor verschillende doelgroepen op verschillende plekken op het strand. 

 

Hieronder wordt concreet per objecttype uitgewerkt wat partijen voor ogen hebben, waarbij er onder-

scheid wordt gemaakt tussen ‘Strandontwikkeling’ en ‘Duinontwikkeling’.  

 

Strandontwikkeling: 

 

 Strandhuizen 

Het idee van strandhuisjes kan op veel enthousiasme rekenen en iedereen is van mening dat ze 

goed te verkopen dan wel te exploiteren zijn. Veel van de (lokale) ondernemers zijn bereidwillig 

hierin te investeren en zijn ook van mening dat lokale ondernemers een kans moeten krijgen om 

hierin te stappen. Anderzijds vormt de inzet van lokale ondernemers ook een risico van kwaliteit 

en continuïteit, bij één grote partij is dit risico beter te beheersen.  

Veel marktpartijen geven aan dat het hogere segment de doelgroep zal moeten zijn. Van het lage-

re segment is zowel in de omgeving als de rest van Nederland al meer dan voldoende aanbod. 
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Het is wel goed binnen het hogere segment te differentiëren, zo hebben mensen wat te kiezen en 

kan je een meer diverse doelgroep aantrekken. 

 

Over hoe de huisjes eruit moeten gaan zien, lopen de ideeën uiteen. Zo is er gesproken over het 

ontwikkelen van duinvilla’s, terrassen met strandhuizen tot het koppelen van verschillende thema’s 

aan clusters van strandhuizen. Ook hier is diversiteit het sleutelwoord. Zorg voor diversiteit in prijs, 

formaat en typologie van de strandhuizen. Met verschillende typen wordt ook bedoeld afwisseling 

tussen volledig demontabele huisjes en huizen van permanente aard. Wel is belangrijk te realise-

ren dat laatstgenoemde vraagt om een andere investering dan demontabele huisjes.  

Naast differentiatie in typologie en prijs is het ook belangrijk te zorgen voor een ideale mix tussen 

verhuur, koop en eventueel een ‘jaar rond model’. Dit zorgt voor extra diversiteit in het gebied en 

je mikt hierdoor ook op verschillende typen recreanten en investeerders.  

 

Over het ideale aantal strandhuizen bestaat geen consensus, dit loopt uiteen van minimaal 50 tot 

maximaal 300. Wel wordt geadviseerd om de strandhuizen gefaseerd in de markt te zetten in clus-

ters van 15 à 30 om het risico te beperken.  

Het is belangrijk dat de strandhuizen niet het overheersende beeld van het strand gaan bepalen. 

Er wordt niet positief gedacht over één lange rij strandhuizen. De uitstraling is dan saai. Het 

strand, de zee en de natuur moet goed zichtbaar blijven aangezien deze kwaliteiten het visite-

kaartje van Petten zijn. Er zijn verschillende ideeën om de huisjes juist op te laten gaan in het ge-

bied. De manier waarop in de structuurvisie de huisjes zijn geclusterd kan op weinig bijval reke-

nen. 

 

Eén van de geconsulteerde marktpartijen geeft aan dat de strandhuizen de krenten uit de pap zijn 

voor een gebied als Petten. De strandhuizen kun je pas echt goed ontwerpen en verkopen als het 

gebied staat het volledig ontwikkeld is en een goed imago kent. Dit betekent dat deze partij advi-

seert om de ontwikkeling van de strandhuizen op lange termijn te zetten en eerst investeren in de 

ontwikkeling van het strandmilieu en duinlandschap.  

 

 Strandpaviljoens 

De realisatie van strandpaviljoens biedt veel kansen. Zo zien meerdere marktpartijen het als aan-

trekkelijk (niet noodzakelijk) om de strandpaviljoens te koppelen aan strandhuizen voor beheer en 

exploitatie. Een mogelijke investeerder in strandhuizen zou wel gezamenlijke arrangementen met 

de strandpaviljoens willen aanbieden aan huurders. Uiteraard kunnen deze paviljoens ook de om-

geving en lokalen bedienen 

 

Wat betreft het aantal strandpaviljoens lijkt de voorkeur uit te gaan naar in eerste instantie twee 

nieuwe strandpaviljoens. In totaal komt het aantal strandpaviljoens in Petten op drie. Er moet na-

melijk wel voldoende ruimte tussen de paviljoens bestaan en drie lijkt te veel voor Petten en omge-

ving.  

Deze horeca gelegenheden moeten mooie paviljoens worden. Dit betekent dat ze echt ‘af’ moeten 

zijn en niet een mooie voorkant met een minder mooi afgewerkte achterkant. Elk paviljoen zal zijn 

eigen identiteit/thema moeten creëren. Dit betekent dat je niet een standaard hamburgertent moet 

nastreven maar een fatsoenlijk restaurant met een merk/branding. Het moet onderscheidend en 

van goede kwaliteit zijn. Om herkenbaar te zijn voor zowel recreatie als de omgeving werkt het om 

er een formule op los te laten. Voor een goede strandbeleving is de aanwezigheid van strandpavil-

joens die voor reuring zorgen essentieel. Ook moet de loopafstand tot de parkeergelegenheden 

niet te groot zijn zodat ze gedurende het hele jaar geëxploiteerd kunnen worden. 

 
  



 

 

 

 

Marktanalyse Structuurvisie Petten | 19 december 2013 | Pagina 7/16 

 

Duinontwikkeling: 

 

 Hotel 

De meeste marktpartijen zien een hotel in de omgeving als een meerwaarde voor het totaal.  

Bij de ontwikkeling van een hotel is zeezicht een ‘must’ om het hotel tot een succes te maken. Er 

wordt dan gedacht aan een hotel van redelijk formaat, tussen de 100 en 150 kamers. Ten aanzien 

van de fasering geven de marktpartijen aan dat het hotel in de laatste fase gerealiseerd moet wor-

den. Er bestaat wel een ‘kip en het ei’ discussie, want een hotel zou een goede trekker/landmark 

kunnen zijn, maar de toeristen komen pas naar Petten indien Petten daadwerkelijk op de kaart is 

gezet. 

 

 Recreatiewoningen 

Naast strandhuizen, paviljoens en een hotel vormen de recreatiewoningen de vierde kostendrager 

voor de structuurvisie Petten. Er is veel interesse om te investeren in recreatiewoningen. Een ge-

specialiseerde partij geeft aan te willen investeren in een park met tussen de 100 en 150 recreatie-

woningen in het hoge segment (€ 200.000 - € 250.000). Deze kunnen worden verkocht en vervol-

gens worden deze vakantiewoningen geëxploiteerd via een professionele verhuur organisatie.  

 

Marktpartijen hebben geen voorkeur voor een traditioneel vakantiepark (‘landal-achtig’) dat gesitu-

eerd is achter een slagboom. De voorkeur gaat uit naar een concept van individuele woningen in 

het duinlandschap. Het gebied blijft dan openbaar toegankelijk. Wel dient er in alle gevallen een 

locatie te worden toegevoegd van waaruit de verhuur en de services wordt georganiseerd. 

 

Er zijn een groot aantal varianten genoemd waarop dit concept kan worden gerealiseerd. Deze 

variëren tussen een centrale investeerder die alle woningen realiseert en in belegging neemt tot 

een variant waarbij alle woningen in particuliere handen zijn en er een lichte vorm van centrale ver-

huur en services is georganiseerd. Geconcludeerd kan worden dat er zeker partijen bereid zijn om 

te investeren in recreatiewoningen. 

 

 Woningen op grote kavels 

Het plan zoals verwoord in de structuurvisie waar een tiental woningen op grote kavels gesitueerd 

zijn in het duin wordt nog steeds door een aantal marktpartijen als realistisch beoordeeld. Er zijn 

altijd kopers voor een aantal van deze exclusieve kavels te vinden. Wel wordt opgemerkt dat daar-

door weinig reuring in het dorp ontstaat. Eén van de doelstellingen van het plan, meer toeristen 

naar Petten, wordt daarmee niet gehaald.  

 

Het toevoegen van een groter aantal ‘tweede woningen’ welke bedoeld zijn voor de verhuur kan 

tegemoetkomen aan dit nadeel, randvoorwaarde is daarbij dat deze woningen geëxploiteerd moe-

ten worden door een professionele verhuurorganisatie.  

 

 Slechtweer accommodatie  

Niet alle geconsulteerde marktpartijen zijn enthousiast over de ontwikkeling van een slechtweer 

accommodatie. Als deze ontwikkeling wordt doorgezet zal het een gezamenlijke aanpak moeten 

betreffen waarbij alle toeristische functies deze gezamenlijke voorziening zullen exploiteren. Het 

belangrijkste doel van deze overkoepelende functies zijn verlenging van het recreatieseizoen in 

Petten wat weer een gunstig effect heeft op de exploitaties van andere ontwikkelingen. 

 

Mogelijke functies die opgenomen kunnen worden in een slechtweer accommodatie zijn een wel-

nesscentrum, zwembad en een sportcentrum. Basis voorwaarde is dat er voldoende toeristische 
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massa in het dorp aanwezig zal moeten gedurende een verlengd toeristen seizoen, om de exploi-

tatie haalbaar te maken. 

 

De meerderheid van de marktpartijen geven aan dat de ontwikkeling moet beginnen met de realisatie 

van de strandhuizen en de strandpaviljoens. Vervolgens kunnen de recreatiewoningen en eventuele 

vrijstaande kavels worden gerealiseerd. Indien er een goede basis is gevormd adviseren de marktpar-

tijen om een hotel en een overkoepelende functie zoals slechtweer accommodaties (o.a. welness, 

zwembad en sportcentrum), te realiseren.  

 

3.3 Samenvatting conclusies marktconsultatie 

In voorliggende paragraaf wordt een samenvatting van de conclusies van de marktconsultatie punts-

gewijs weergegeven. 

 

Algemeen: 

 Visie “duinen in het dorp” kan op brede instemming rekenen. 

 Naam Petten heeft verkeerde associatie. 

 Eindplaatje: geen losse onderdelen maar passend in totaal concept. 

 De geschetste kwaliteit moet overeind blijven, niet wegbezuinigen. 

 Ondernemers investeren nadat de overheid heeft geïnvesteerd. 

 Faseer plan, neem ruim de tijd om een badplaats te ontwikkelen.  

 Draag zorg voor een aanhaking van het bestaande dorp met de recreatieontwikkeling (geen twee 

werelden). 

 Segmenteer nieuw strand en stem voorzieningen hierop af. Een mogelijk voorbeeld hierbij is: 

o Zuidkant:  Sportief 

o Midden: Familie 

o Noordkant: Rustzoekers 

 

Strandhuizen:  

 Veel belangstelling voor investeren in strandhuisjes met overnachting. 

 Locaties spreiden langs gehele strand, geen rijen achter elkaar. 

 Vorm clusters (ca. 4) met tussen 25 en 40 huisjes, afhankelijk van oppervlakte strandvlak. 

 Ieder cluster heeft eigen karakter/uitstraling en doelgroep (zie segmentering). 

 Stel voorwaarden aan kwaliteit. 

 

Strandwonen: 

 Onderzoek of 10-tal strandwoningen tot de mogelijkheid behoort. 

 

Strandpaviljoen: 

 In eerste instantie 2 strandpaviljoens toevoegen (zie segmentering). 

 Pas bij voldoende belangstelling derde of vierde strandpaviljoen toevoegen. 

 Eigen karakter per strandpaviljoen. 

 Bereikbaarheid vanaf parkeerterrein belangrijk. 

 Geen directe koppeling aan strandhuisjes noodzakelijk. 

 

Hotel: 

 Hotel op duin kan als icoon functioneren. 

 Hotel als start/trekker niet realistisch, reserveren voor eindfase.  

 Mogelijk alternatief: (meerdere) kleine familie hotels (20 kamers). 



 

 

 

 

Marktanalyse Structuurvisie Petten | 19 december 2013 | Pagina 9/16 

 

Recreatiewoningen: 

 Interesse marktpartijen in ontwikkeling recreatiewoningen (100-150) in het hoge segment in 

nieuwe duingebied.  

 Geen slagboom wel centrale voorzieningen. 

 Potentiële vraag naar chalets (200 tot 300) in lager segment (te positioneren aan zuidzijde dorp?). 

 Alternatief minder (recreatie)woningen door verschillende partijen. 

 

Woningen op grote kavels: 

 Er is altijd vraag naar een beperkt aantal (ca. 20) woningbouwkavels in de duinen. 

 

Slechtweer accommodatie: 

 Nodig voor verlenging van toeristenseizoen. 

 Kan pas gerealiseerd worden bij voldoende massa verblijfsrecreatie (gezamenlijk gebruik). 

 Breid gebied uit met gronden Staatbosbeheer.  

 Betrek initiatief Tuin bij planvorming.  

 Bekijk mogelijkheden op depot terrein Hoogheemraadschap. 

 

Openbare ruimte: 

 Duinweg naar zee moet dorp aan de recreatie functies hechten. 

 Maak bestaande dorpsplein autoluw met verblijfshoreca/terrassen. 

 Maak aan deze route van bestaand dorpsplein naar het strand een (tweede) plein t.b.v. take-away 

horeca, visverkoop, botenopslag, huisvesting KNRM etc. 

 

Suggestie: 

 Reserveer langs Duinweg ruimte voor permanente woningen behorende bij het dorp met daarom 

heen recreatie woningen. 
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4. Programma 

4.1 Profiel Petten 

Op basis van de marktconsultatie kan voor Petten een profiel worden bepaald. 

De diversiteit van kustplaatsen binnen Nederland is groot. De Nederlandse kust bestaat niet. De enige 

overeenkomst van de kustlijn in Nederland is de schaarste aan ruimte. Atelier Kustkwaliteit heeft de 

Nederlandse kust ingedeeld in vier verschillende profielen. Deze worden hierna kort en bondig toege-

licht. 

 

Profiel 1:  

Stad aan Zee 

 Grote badplaats met dichtbevolkt achterland 

in de Randstad. 

 Dagtoerisme 

 Jaarrondexploitatie  

 

Profiel 2: 

Badplaats met uitsluitend recreatieve functie 

 Badplaats met uitsluitend recreatieve functie 

voor dichtbevolkt achterland.  

 Geen andere aantrekkingskracht. 

 Dagtoerisme 

 

Profiel 3:  

Badplaatsen gericht op verblijfsrecreatie 

 Dunbevolkt achterland in relatie met bevol-

kingskrimp 

 Focus op verblijfstoerisme 

 Geen stroom van dagtoeristen 

 USP: Kwaliteit! 

 

Profiel 4:  

Badplaats met uitsluitend strandopgang 

 Badplaatsen met uitsluitend strandopgang 

 

Tabel 1: Profielen badplaatsen.  

 

Het kenmerk van profiel 1 is een grote badplaats met een dichtbevolkt achterland. Scheveningen is 

hier het beste voorbeeld van. Bij profiel 2 gaat men ook uit van een dicht achterland en wordt aange-

stuurd op dagtoerisme. Voorbeelden hiervan zijn onder meer Bloemendaal en Zandvoort. Zowel voor 

profiel 1 als profiel 2 komt Petten niet in aanmerking aangezien Petten geen dicht bevolkt achterland 

heeft. Daarbij is de ambitie van Petten gericht op verblijfstoerisme in plaats van dagtoerisme.  

 

Profiel 3 en 4 zijn beide te projecteren op de kern Petten, echter sluit profiel 3 het beste aan bij de 

ambitie die Petten uitstraalt met de realisatie van de structuurvisie. Eén van de belangrijkste doelen 

van de gemeente om tot uitvoering van de structuurvisie te komen is om van Petten een badplaats te 

realiseren met economische spin off, ofwel de vitaliteit van Petten te waarborgen. De realisatie van 

profiel 4 past niet binnen de opdracht van de gemeenteraad. 

 

Bij realisatie van profiel 3 zal gestuurd moeten worden op kwaliteit van de omgeving. Tevens zijn 

seizoensverlengende voorzieningen of ‘jaarrondexploitaties’ van wezenlijk belang voor het functioneren 

van de badplaats. Voor het exploitabel houden van seizoensverlengende voorzieningen dan wel 

‘jaarrondexploitaties’ is een specifiek omvang van vraag noodzakelijk. De inzet zal dan ook een 

maximaal toeristisch programma moeten zijn, echter wel een realistisch programma voor Petten. 

Tevens zal dit programma gedragen moeten worden in de markt. In paragraaf 2 zal nader ingegaan 

worden op het programma dat opgenomen wordt in de financiële businesscase. 
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4.2 Programma financiële businesscase 

Voor het opstellen van de financiële businesscase is het doen van aannames in het programma 

onvermijdelijk. De aannames die in het programma worden gedaan zijn onder andere gebaseerd op de 

marktconsultatie en een discussiebijeenkomst op 23 oktober 2013 over de marktconsultaties (zie voor 

presentatie en conclusies van deze bijeenkomst bijlage 3). Afgesproken is dat twee programmatische 

modellen worden opgenomen in de financiële businesscase, hierbij zijn uitsluitend de nieuwbouwont-

wikkelingen opgenomen. Onderstaand worden deze modellen toegelicht, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen de strandontwikkeling en de duinontwikkeling. 

 

 Model 1 Model 2 

   

STRAND-

ONTWIKKELING 

 100 Strandhuizen 

 2 strandpaviljoens1 

 100 Strandhuizen 

 2 strandpaviljoens 

   

DUIN- 

ONTWIKKELING 

 150 recreatiewonin-

gen in het hoog 

segment. 

 Hotel met 100 

kamers 

 

 40 (recreatie) 

woningen in het 

top/luxe segment. 

 Hotel met 100 

kamers 

 

   

Tabel 2: Programma financiële businesscase 

 

Aanvullend op dit programma wil Tuin nog ca. 85 appartementen realiseren op eigen grondgebied. 

Deze opbrengsten zullen geen deel uit maken van de financiële businesscase. Wel is deze ontwikke-

ling belangrijk om voldoende toeristische massa te realiseren. Onderzocht zal worden in overleg met 

Tuin om gedeeltelijk gebruik te maken van de het grondeigendom van Tuin waardoor het plan met 150 

recreatiewoningen en de appartementen ruimtelijk optimaal ingetekend kunnen worden.  

 

Conclusie: 

Uit de marktconsultatie blijkt dat er zowel voor model 1 als model 2 voldoende interesse is in 

bovengenoemde ontwikkeling. Deze wordt dan ook als haalbaar beschouwd, uitgaande dat het 

geschetste kwaliteitsniveau zoals opgenomen in de structuurvisie gehandhaafd blijft. 

4.3 Programma risicoanalyse 

De ontwikkeling structuurvisie 

 

In de risicoanalyse van de financiële businesscase zal een geoptimaliseerd scenario en een terugval-

scenario worden opgenomen. Deze scenario’s worden weergegeven in tabel 3. 
  

 

1
 Uitgangspunt is dat 2 strandpaviljoens aan begin van de strandontwikkeling worden gerealiseerd. De derde strandpaviljoen zal pas 

aan het einde van de totale ontwikkeling worden gerealiseerd zodat er voldoende toeristische massa is in Petten. 
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 Optimaal scenario Terugvalscenario 

   

STRAND-

ONTWIKKELING 

 120 Strandhuizen 

 3 strandpaviljoens 

 10 permanente strandwoningen 

 100 Strandhuizen 

 2 strandpaviljoens 

   

DUIN- 

ONTWIKKELING 

 150 recreatiewoningen in het 

hoge segment. 

 Hotel met 150 kamers 

 250 chalets bij zuidelijk strandop-

gang 

 

 20 woningbouwkavels 

 Hotel met 100 kamers 

 

   

Tabel 3: Programma risicoanalyse 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Kaart structuurvisie Petten 

Bijlage 2: Overzicht geconsulteerde marktpartijen.  

Bijlage 3: presentatie en conclusies discussie bijeenkomst d.d. 23 oktober 2013 
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Bijlage 1: Kaart structuurvisie Petten 
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Bijlage 2: Overzicht geconsulteerde marktpartijen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Naam organisatie Contactpersoon

Arcus & Bouwfonds Peter van Oeveren

De Groene  Weide Piet de Boer

Dutchprojectworks Hans Haenen

Familiebedrijf Buijs Bert Buijs

Huis ter Duin Peter Tuin

Landvast Kees Rotteveel

Minicamping Uit den Haak Sasia de Graaf

PPS Groep Marcel Louwe (e.a.)

Strandbouw en ontwikkeling 't Zand Rob Dekker (e.a.)

Zeelenberg Jan-Paul Bron
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Bijlage 3: Presentatie en Conclusie discussiebijeenkomst d.d. 23 oktober 2013. 


