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Geachte commissieleden,

Ik spreek in namens diverse natuurorganisatie, waaronder ondertekenaars van het Kustpact.

In dat Kustpact is de afspraak gemaakt om de kust niet verder vol te bouwen en bij nieuwe 
ontwikkelingen langs de kust rekening te houden met de kernkwaliteiten van de kust. Deze 
kernkwaliteiten o.a. de landschappelijke openheid en het natuurlijke karakter van de kust.

Als eerste wil ik graag opmerken, dat de natuurorganisatie niet tegen een verdere recreatieve 
ontwikkeling van de kust van Petten zijn. Voor de kust van Petten is er de mogelijkheid voor 
intensivering van de recreatie. Maar de omvang van de bebouwing op het strand die nu wordt 
voorgesteld vinden wij veel te grootschalig. 

Een rekensom:
 de lengte van het strand voor de kust van Petten is nog geen 2 km.
 binnen dit kustvak moeten volgens het bestemmingsplan 80 strandhuisjes komen met 

een ruimtebeslag van circa 800 meter (300 plus 500 meter).
 daarnaast moet nog ruimte worden gevonden voor 2 grote strandpaviljoens, een 

sportpaviljoen, een reddingsbrigade, het bestaande palendorp en diverse strandcabines.
 alles bij elkaar betekent dit dat de 2 km strand voor de kust van Petten vrijwel volledig 

wordt volgebouwd en er van een open kustlandschap weinig over blijft.

Deze ontwikkeling is in onze optiek in strijd met de hoofddoelstelling van het Kustpact: de 
openheid van de kust behouden! Het is niet de bedoeling geweest van het Kustpact om de zgn.
recreatiestranden volledig vol te bouwen.

Deze ontwikkeling heeft vanwege de stikstofuitstoot ook begatieve gevolgen voor de natuur. 
Dat heb ik in de zienswijze uitgelegd.

Wat willen we dan wel?
 Met name aan de noordkant van het recreatiestrand, ter hoogte van het Korfwater, 

zouden wij graag de openheid van de kust in stand willen behouden.
 In het bestemmingsplan zou de regel opgenomen kunnen worden (artikel 7.2.1), dat er 

op het strandgedeelte met de functieaanduiding “seizoenstrand” geen strandhuisjes 
mogen worden gebouwd.

 Tevens zou in het bestemmingsplan het seizoenstrand kunnen worden vergroot van de 
huidige  250 meter naar circa 500 meter.

Met deze aanpassingen zou een deel van de openheid van de kust en het natuurlijke karakter 
kunnen worden behouden.

Dank voor uw aandacht.


