
Van Chris Lansink (provincie) 

 
Toezegging op de informatieavond. 

(Bij de verslagen van Adviesgroepen en Bewonersateliers versterking Hondsbossche en 
Pettemer Zeewering) 

Oplegnotitie voor raadscommissieleden Bergen 

 
Bijgevoegd

 

 zijn verslagen van Adviesgroepen en Bewonersateliers voor de aanpak van de 
versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewerking vanaf 2008 waarbij de ruimtelijke 
kwaliteit/bouwstenen a/d orde zijn geweest. 

 
Bewonersateliers 
De bewonersateliers waren vrij toegankelijke bijeenkomsten. De opkomst varieerde van 70 tot 
ruim 100 aanwezigen. 
 
Adviesgroep 
De Adviesgroep dient om verschillende betrokken (belangen)partijen te laten adviseren over 
de versterking en de ruimtelijke kwaliteit. Aan het begin van het project konden partijen zich 
hiervoor aanmelden. Hierbij moet benadrukt worden dat het om niet-bindende adviezen gaat. 
Later is een aparte groep Strandexploitanten ingesteld. Leden van de Adviesgroep zijn 
ondermeer: LTO, dorpsvereniging Groet, gemeente Zijpe, gemeente Bergen, KvK, 
Vereniging Belangenbehartiging Kleinschalige Visserij, Comité tegen elke vorm van 
Dijkverhoging, Stuurgroep Petten aan Zee, Ontwikkelingsbedrijf N-H Noord, Dorpsraad 
Petten, Houd Zijpe Leefbaar, Stichting Duinbehoud, Vereniging Natuurmonumenten, VVV 
Kop van NH, een strandexploitanten uit Petten, Camperduin en de Participantenvereniging 
Zijpe (en agendalid Staatsbosbeheer). 
 
Bewonersateliers 
In de bewonersateliers in 2008 zijn de verschillende mogelijke versterkingsalternatieven met 
mogelijkheden voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit aan de bewoners in het gebied 
voorgelegd. Tijdens deze ateliers is bijvoorbeeld het idee door de bewoners geopperd voor 
een camperplaats aan de zeezijde van de dijk bij Camperduin. Ook is tijdens die ateliers de 
mogelijke natuurontwikkeling in de Harger- en Pettemerpolder als idee gepresenteerd. Daar 
werd over het algemeen zeer positief op gereageerd. De bewoners hebben dus destijds  mee 
kunnen denken over de ruimtelijke kwaliteit.  
 
Adviesgroep overleggen 
In de Adviesgroep overleggen (vanaf 2009) is verschillende keren geschetst hoe de 
ruimtelijke bouwstenen/het ruimtelijk programma zich ontwikkelde. De reacties waren over 
het algemeen positief. Expliciet is in de adviesgroep bijvoorbeeld de natuurontwikkeling in 
Harger- en Pettemerpolder door Natuurmonumenten a/d orde geweest. Hierover hebben we 
geen negatieve signalen gekregen van bijvoorbeeld de LTO of de Dorpsvereniging Groet. Wel 
zijn vragen gesteld over de invloed van een zandige versterking op de kwel in de Harger- en 
Pettemerpolder: zou de zoute kwel daardoor afnemen en het grondwater in de polder daardoor 
zoeter worden? In het kader van de Milieu Effect Rapportage is een uitgebreid hydrologisch 
onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de effecten van een zandige versterking op de zoute 
kwel zeer beperkt zijn: de zoute kwel neemt niet of nauwelijks af. Mogelijk alleen direct 
achter de dijk. Dit is ook gemeld tijdens een adviesgroepoverleg.  
 



Kritische vragen financiering 
Verder werden tijdens de Adviesgroep overleggen kritische vragen over de financiering 
gesteld en de planning. Zou de financiering voor het ruimtelijke programma wel rond komen. 
Zoals ook tijdens de informatie avond voor de raadscommissieleden is meegedeeld is de 
financiering van het gehele programma van circa 10,5 miljoen euro nu vrijwel rond, op de 
180.000,- euro van de gemeente Bergen na. 
Hierbij moet benadrukt worden dat de overige betrokken partijen bij de 
samenwerkingsovereenkomst, ondanks de bezuinigingen, allen zeer positief zijn over het 
programma en de samenwerking en derhalve allen hun eigen financiële bijdragen hebben 
geaccordeerd. Concreet betekent dit dat de dagelijkse en algemene besturen van de gemeente 
Zijpe (B&W en de raad), Landschap Noord-Holland (directie), Natuurmonumenten (directie) 
en de provincie Noord-Holland (Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten) allen het 
programma met de bijbehorende financieringsbijdrage hebben goedgekeurd. De provincie 
levert de grootste financiële bijdrage van circa 8 miljoen euro. 
 
 


