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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Bestemmingsplan kustzone Petten 
 
Gevolgen van strandhuisjes en recreatie op duin-
natuur nog onduidelijk  
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan 

kustzone Petten van de gemeente Schagen beoordeeld. In het rapport ontbreekt 

nog informatie over de gevolgen van strandhuisjes en recreatie op de kwetsbare 

duinnatuur in de omgeving.  

 

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, beach-houses en 

strandpaviljoens op het strand mogelijk. De milieugevolgen van het plan zijn onderzocht 

in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het mili-

eueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport laat zien dat de kleinschalige ontwikkelingen in de kustzone niet of nauwe-

lijks tot nadelige milieugevolgen leiden. Wel neemt de openheid en het zicht op de duin-

rand ter hoogte van de nieuwe strandbebouwing af. Het rapport beschrijft maatregelen, 

zoals het toepassen van bredere ruimtes tussen de bebouwing ter hoogte van strand-

opgangen, om deze nadelige effecten te beperken. 

 

Nog onvoldoende duidelijk is wat de effecten van strandhuisjes zijn op de verstuiving 

van zand naar de duinen en van recreatie binnen het duingebied. Hierdoor zijn de ge-

volgen van het plan op het Natura 2000-gebied Zwanenwater en Pettemerduinen nog 

onvoldoende onderzocht. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op dit punt 

aan te vullen. 

 

De gemeente neemt deze aanbeveling over en zal de Commissie ook vragen de aan-

vullende informatie te beoordelen. 
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