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1 Inleiding 

Op 18 februari jl. is door Twynstra Gudde een plan van aanpak geschreven om 
vervolg te geven aan de structuurvisie Petten. In dit voorstel is een gefaseerde 
aanpak voorgesteld van vier fases met telkens een go/no-go moment.  Fase 1 is 
hoofdzakelijk gericht op het “meeliften” met de lopende aanbesteding Zwakke 
Schakels Noord-Holland van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) voor de mogelijke aankoop van 310.000 m³ zand. Hiervoor wordt in 
beeld gebracht de technische haalbaarheid, de benodigde vergunningen 
(Arcadis) en de juridische aspecten van de aanbesteding (Brackmann). De 
deadline voor fase 1 is bepaald op 1 april 2013. Deze datum is door HHNK 
aangegeven als laatste moment waarop het voor de gemeente Schagen mogelijk 
is een programma van eisen aan te leveren om “mee te liften” met de lopende 
aanbesteding.  
 
De producten die voor fase 1 zouden worden opgesteld zijn in concept gereed. 
Op donderdag 21 maart a.s. vindt er een overleg met de gemeente plaats waarin 
deze resultaten worden besproken. Ten behoeve van dit overleg is deze notitie 
opgesteld, waarin per onderdeel een korte samenvatting wordt gegeven en 
tevens een voorstel wordt gedaan voor het vervolgproces.  
 

2 Technische haalbaarheid 

Door Arcadis is onderzoek gedaan naar de technische uitgangspunten voor het 
programma van eisen dat bij HHNK moet worden ingediend. Dit onderzoek 
valt uiteen in twee delen: (zand)technische aspecten en vergunningen (zie 
bijlage 1). 
 

2.1 (Zand)technische aspecten 

Ten aanzien van de zandtechnische aspecten is door HHNK aangegeven dat er 
door de gemeente Schagen geen eisen aan de mogelijke levering van zand 
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kunnen worden gesteld. Het zand dat de aannemer voor HHNK betrekt uit een 
zandput in zee, wordt op een nader te bepalen datum doorgeleverd aan de 
gemeente. 
 
Belangrijk is te weten of het zand geschikt is voor het beoogd gebruik in het 
plan Petten. Arcadis heeft hier is technisch onderzoek naar gedaan.  
Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat het zand dat in de 
aanbesteding Zwakke Schakels wordt gebruikt, toepasbaar is voor het plan 
structuurvisie Petten. Daarnaast worden geen bezwaren gezien ten aanzien van 
het chloridegehalte van het zand. Wel dient dit zand eerst te worden ontzilt 
voordat het wordt getransporteerd naar het tijdelijke zanddepot binnendijks; 
suppletie middels pijpleiding direct binnendijks is dus uitgesloten 
 
Een tweede vraag die kan worden gesteld of de beoogde hoeveelheid van 
310.000 m³ zand (tijdelijk) is op te slaan in een zanddepot. Om daar duidelijk-
heid over te krijgen heeft Arcadis een ‘footprint’ gedefinieerd en een 3D-model 
van het (tijdelijke) zanddepot gemaakt (zie onderstaand figuur).  

 
Op basis van dit model kan worden geconcludeerd dat de totale hoeveelheid 
zand van 310.000 m³, ter plaatse van de huidige camping Corfwater en par-
keerplaats naast Dijk te Kijk kan worden opgeslagen. De hoogte is dan circa 12 
meter met een helling van 1:4. De woning behorende bij de camping en Dijk te 
Kijk worden gehandhaafd. 
 
  

figuur 1. ‘footprint’ van (tijdelijk) zanddepot met bijbehorende hoogte 
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2.2 Vergunningen 

Op het gebied van vergunningen is een inventarisatie gemaakt van de procedu-
res en vergunningen die voor het plan benodigd zijn. Tevens is globaal onder-
zocht of planningstechnisch de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, 
waarbij een deadline van 1 maart 2015 wordt aangehouden. Uit de inventarisa-
tie blijkt welke vergunningen moeten worden aangevraagd. 
 
De eerste conclusie is dat dit mogelijk moet zijn binnen de beschikbare tijd. 
Speciale aandacht behoeft de MER plicht. Gezien het feit dat het naastgelegen 
duingebied Natura 2000 gebied is, moet een planMER worden opgesteld. 
Onderdeel van dit onderzoek is een berekening voor de toename van de 
stikstofdepositie. Met name dit onderdeel wordt als kritisch beoordeeld. 
Geadviseerd wordt hier zo spoedig mogelijk mee te starten. 
 

3 Aanbestedingsrechtelijke haalbaarheid 

3.1 “Meeliften” 

Naast de technische haalbaarheid, is ook onderzoek gedaan naar de aanbeste-
dingsrechtelijke haalbaarheid (zie bijlage 2). Uitgangspunt daarbij is het 
“meeliften” met de lopende aanbesteding van HHNK.  
Om aanbestedingsrechtelijke risico’s in beeld te brengen, is door Brackmann 
onderzoek gedaan. Brackmann concludeert dat het “meeliften” aanbestedings-
rechtelijk juridisch mogelijk is, maar ziet dit scenario praktisch als irreëel.  
De gemeente kan geen eisen aan het zand stellen en de prijs mag niet worden 
meegewogen in de gunning zodat er voor de gemeente geen enkele sturing in 
de aanbesteding overblijft en de gemeente afhankelijk wordt van de door 
HHNK te selecteren aannemer. Brackmann stelt derhalve een proces voor 
waarbij, de gemeente Schagen het zand zelf aanbesteed en daarmee de controle 
over het proces en gunning in eigen hand houdt. 
 

3.2 Zelfstandig aanbesteden 

In het geval dat de gemeente kiest voor een zelfstandige meervoudig onder-
hands aanbesteding, dient de gemeente zelf een aanbestedingsdocument op te 
stellen. Het is daarbij mogelijk om een maximum prijs voor het zand in de 
aanbesteding op te nemen. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente gehou-
den is zand af te nemen tegen een hogere prijs dan dat in de businesscase is 
opgenomen.  
Voor de meervoudig onderhandse aanbesteding worden de vier consortia 
uitgenodigd die momenteel meedoen met de aanbesteding van HHNK. Ook in 
deze variant blijft medewerking van HHNK met name ten aanzien van plan-
ning en vergunningen gewenst. Volgens Brackmann wordt hiermee voldaan 
aan alle juridische eisen die bij een dergelijke aanbesteding horen. 
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Bijkomend voordeel is dat de aanbesteding niet per 1 april 2013 maar pas eind 
2013 plaatsvindt, zodat er meer tijd is voor besluitvorming. 

4 Vervolgproces 

Op basis van het vorenstaande, wordt voorgesteld het proces anders in te 
richten Het alternatieve proces is in onderstaand schema schematisch is 
weergegeven (zie ook bijlage 3). Bijhorende globale planning is onder het 
schema weergegeven, waarbij de letters A, B en C deadlines zijn.  

tabel 1. Globale planning vervolgproces 2013 

 apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

fase 1 – analyse          

- analyse gereed          

- informeren HHNK A         

fase 2 – haalbaarheid          

- onderzoek en detaillering          

- businesscase en risicoanalyse          

- besluit raad      B    

fase 3 – voorbereiding (afh. besluit raad)          

- opstellen biedingsdocument          

- aanbesteding en gunning         C 

- aanvraag vergunningen          
 

figuur 2. Voorstel procesaanpak vervolg 
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Het voorstel gaat uit van een vervolgproces waarbij niet wordt “meegelift” met 
HHNK. In plaats daar van wordt eerst B&W en de raad geïnformeerd over het 
plan Petten en wordt draagvlak gezocht voor de vervolgstappen. Wel vindt er 
bestuurlijke afstemming plaats met HHNK over het voornemen om niet mee te 
liften. In dit kader stellen wij voor bijgevoegde concept brief naar HHNK te 
verzenden. 
 
Vervolgens wordt het plan in fase 2 nader gedetailleerd op het gebied van 
verwervingen, stedenbouw, civiele techniek en businesscase & risicoanalyse. 
Op basis van deze uitwerking kan in september door de raad een besluit 
worden genomen omtrent het al dan niet in exploitatie nemen van het project. 
Mocht het besluit positief zijn, dan kan het biedingsdocument worden opge-
steld en de aanbesteding worden opgestart. Het streven is eind 2013 het werk te 
gunnen. Omdat in het biedingsdocument mogelijk is om een maximum prijs 
voor het zand op te nemen, wordt voorkomen dat de gemeente gehouden is 
zand af te nemen tegen een hogere prijs dan dat in de businesscase is opgeno-
men.  
Wanneer de aanbesteding is afgerond en de gunning heeft plaatsgevonden, 
kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de planning en rand-
voorwaarden die in de aanbesteding zijn meegegeven.  
 
� 
  
bijlage 1 – advies Arcadis 

bijlage 2 -  advies Brackmann Aanbestedingsspecialist 

bijlage 3 -  schema voorstel vervolgproces 

bijlage 4 – concept brief informeren HHNK  
 

 


