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De Gemeenteraad en de Commissie Ruimte 

 

College van burgemeester en wethouders 

Identity matching kustplaatsen 

 

 

Geachte dames en heren, 

In opdracht en voor rekening van de Provincie Noord Holland zijn er in 2014 

identiteitsprofielen vastgesteld voor alle kustplaatsen van Noord Holland. Deze 

identiteitsprofielen zijn tot stand gekomen door de bijdrage van bewoners, ondernemers, 

bezoekers, gemeente en tot slot door deskundigen opgesteld. Zo is dit ook gebeurd voor 

Petten, Sint Maartenszee en Callantsoog. Voor Groote Keeten zal fase 1 nog worden 

uitgevoerd. 

Op 2 juli 2014 zijn deze identiteitsprofielen voor Petten en Sint Maartenszee gepresenteerd en 

is de systematiek van Identity Matching (IM) uitgelegd aan bewoners, ondernemers en 

commissie- en raadsleden. 

Identity Matching bestaat uit 4 fasen zoals hieronder weergegeven. 
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De Provincie Noord Holland heeft zich met haar opdracht beperkt tot fase 1 m.u.v. Callantsoog 

waar de Provincie deze kustplaats als pilot had aangewezen voor fase 2. 

De IM methode is door de Provincie opgezet om de onderscheidende kwaliteiten van de 

kustplaatsen verder uit te bouwen en waarin de kustplaatsen zich onderscheiden. 

Wij zijn van mening dat het voor de ontwikkeling van Groote Keeten, Callantsoog, Sint 

Maartenszee en Petten belangrijk is dat wij de volledige vier fases doorlopen en dit tot een 

basis kan dienen voor één kustvisie voor dit gebied. Inmiddels hebben wij het adviesbureau 

IMA opdracht gegeven om deze vervolgstappen voor te bereiden en uit te voeren te beginnen 

met Groote Keeten. 

De kosten voor dit traject wordt gedekt vanuit de bestaande begroting 2015/2016. 

Wij zullen u van het vervolgtraject op de hoogte houden en u, waar nodig,  betrekken bij de 

vervolgstappen. 

De “Key Values” van Callantsoog, Petten en Sint Maartenszee  in de vorm van een 

boekenlegger treft u bij de eerstvolgende raadsvergadering op uw tafel aan.

 


