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Noot voor de redactie 
Op onze website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73 
 

Persbericht 

 
Milieueffectrapport bestemmingsplan kustzone Petten 
 
Gevolgen van strandhuisjes en recreatie op duin-
natuur goed in beeld  
 

De Commissie m.e.r. heeft het aangevulde milieueffectrapport voor het bestem-

mingsplan kustzone Petten van de gemeente Schagen beoordeeld. Het rapport 

brengt de gevolgen van strandhuisjes en recreatie op de kwetsbare duinnatuur in 

de omgeving goed in beeld.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Schagen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Schagen stelt een bestemmingsplan op voor de kustzone van Petten. Het 

plan maakt onder andere de ontwikkeling van de strandhuisjes en strandpaviljoens op 

het strand mogelijk. Voordat de gemeente over het plan besluit zijn de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. concludeerde in haar eer-

dere advies in maart jl. dat de gevolgen van strandhuisjes op de verstuiving van zand 

naar de duinen en van recreatie binnen het duingebied nog onvoldoende duidelijk wa-

ren en hierdoor de gevolgen van het plan op het Natura 2000-gebied Zwanenwater en 

Pettemerduinen. Zij adviseerde het milieueffectrapport op dit punt aan te vullen. De ge-

meente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om de aanvullende informatie te beoorde-

len. 

 

Het definitieve advies 

In het aangevulde milieueffectrapport zijn de gevolgen van strandhuisjes op de verstui-

ving van zand verder uitgewerkt. Met maatregelen als het plaatsen van de huisjes op 

palen kunnen de gevolgen voor de verstuiving worden beperkt. In de aanvullende infor-

matie is ook beschreven dat met het plaatsen van afrastering de gevolgen van betreding 

en recreatie kan worden voorkomen.  

Ook is nu duidelijk dat de strandhuisjes belangrijke natuurwaarden binnen het Natura 

2000-gebied Zwanenwater en Pettemerduinen niet aantasten. Hiermee is voldoende 

informatie beschikbaar om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de ontwikke-

lingen in de kustzone van Petten. 

http://www.commissiemer.nl/adviezen/3143
http://www.commissiemer.nl/

