
 
 

 

 

 

 

 

1 van 2 

1 November 2015     
 
Aan de raadsleden van de gemeente Schagen, 
 
Betreft Raadsvergadering 5 november 2015: Tijdelijke opvanglocatie Korfwaterweg 1 te Petten
   
Geachte raadsleden, 
 
Vanuit de toeristische sector bereiken mij diverse geluiden m.b.t. tot deze problematiek. Ik heb 
aangegeven dit kenbaar te maken vóór de raadsvergadering aan de raadsleden. 
 
1e Imago schade 

Kustdorp Petten krijgt eindelijk de transitie om zich te profileren als toeristisch Kustdorp, 
welke wij van harte ondersteunen. De locatie ligt in het plan gedeelte voor alle 
ontwikkelingen. In het verleden heeft Petten zeer veel schade opgelopen als de 
onderzoeksreactor weer negatief in het nieuws stond: De boekingen voor een 
vakantieplaats stoppen direct. Door externe oorzaken kan Petten negatief in het nieuws 
komen.  

Petten heeft niet alleen het mooiste strand van de Noordzeekust maar ook een gigantisch 
stigma van de onderzoeksreactor. We moeten voorkomen dat Petten straks twee stigma's 
heeft. De gast die zijn vakantie uitkiest heeft keuze genoeg en zoek iets anders dan thuis. 
Wij zijn daarvan afhankelijk. : Onze bedrijfstak is gevoelig voor omgevingsfactoren. Wij 
gaan ervan uit dat onze recreatieve gemeente daar verstandig mee omgaat. 

De situatie in Bergen is anders als in Petten, dat mag je niet met elkaar vergelijken. Er zijn 
daar minder asielzoekers in verhouding tot het aantal toeristen. Verder zijn er weinig 
gasten die daar direct over klagen, ze kiezen de volgende keer domweg een andere 
kustplaats uit. Daarnaast maak je je met klagen over asielzoekers nu eenmaal niet populair. 

- Welke randvoorwaarden worden gesteld om Petten geen negatief imago schade op te laten 
lopen.   

2e  Werkgelegenheid 
Werk verzet de zinnen is een aloude uitspraak, maar heden ten dage zeer actueel. Zekers in 
het geval als grote groepen mensen de gehele dag in een gebouw verblijven.  

- Welke maatregelen worden genomen om de asielzoekers  aan een baan te helpen om zo 
ook voor deze mensen  perspectief te bieden. 

 
3e  Openbaar vervoer 

In ons gebied is een auto onontbeerlijk. Het huidige openbaar vervoer biedt geen 
gelegenheid om naar Schagen te gaan, ondanks dat dit al een jarenlange wens is van veel 
Pettemers.  

- Biedt u de asielzoekers goed openbaar vervoer, met een regelmatige time-tabel van en naar 
Schagen?  
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4e  Andere locatie voor huisvesting 

Petten is de enige locatie waar voor gekozen is. In Schagerbrug is het oude gemeentehuis 
van Zijpe, wat vroeger ook heeft gediend voor opvang van asielzoekers. Gezien de 
vergoedingen die COA betaald voor huisvesting is het naar onze mening verstandiger om 
deze locatie beschikbaar te stellen.  

- Waarom is de keuze niet op Schagerbrug gevallen?  
 
5e  3-jaar termijn 

Aangegeven is dat er maximaal 3 jaar opvang is in Petten. 
- Zijn er harde garanties gesteld dat de opvang maximaal 3 jaar duurt? Heeft u een boete 

clausule opgenomen als deze termijn wordt overschreden? 
 
Wij wensen u veel wijsheid toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Kees de Wit 

Voorzitter Ondernemers Federatie Schagen sector Recreatie en Toerisme 
Telefon: 06 53 36 07 05 E-mail: recreatie@ondernemendschagen.nl  
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