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Inspreken commissie Ruimte 18 april 2017 
 
      
Betreft agenda punt 15: Sint Maartenszee: Schietplateau’s & Schelpenpaden 
 
 
Voorzitter, geachte commissieleden, 
 
Schietplateau’s  
Recentelijk hebben wij vernomen dat Defensie de 3, ik herhaal 3 schietplateau’s in de duinen van 
Sint Maartenszee/Petten weer in gebruik wil nemen. Hun oefenlocatie op de Afsluitdijk wordt i.v.m. 
de renovatie gesloten. 
 
U zult begrijpen dat de toeristische sector, met name in Sint Maartenszee en Petten hier absoluut 
niet gelukkig mee is.  
 
Het kan toch niet zo zijn dat: 
 

1. de omgeving Westerduinweg / Strand wordt afgezet omdat er geschoten wordt?. Dit is in 
het verleden ook gebeurd. Dan kan niemand meer dit fraaie gebied ‘beleven’ 

2. er in het gebied recent uitgezette prachtige wandelroutes niet meer gebruikt kunnen 
worden? www.wandelnetwerknoordholland.nl  

3. In de uitvoering van de plannen uit de gebiedsvisie Sint Maartenszee er moeilijk wordt 
gedaan omdat er allerlei ‘beschermde’ vogels leven: Schieten mag wel? 

4. het DNA van Sint Maartenszee RUST is. Schieten mag wel? 
5. er nu juist een jaarrond strandpaviljoen aanwezig is. Jaarrond? 
6. er al heel lang niet meer geschoten wordt. Worden wij nu plotseling verrast door 

schietoefeningen? 
7. er geschoten wordt op korte afstand van een onderzoeksreactor? Veiligheid? 
8. er geschoten wordt in een NATURA2000 gebied? 
9. Dat wij het er ‘gratis’ bijkrijgen en nooit meer weggaat? 

 
Ik verzoek de politiek actie te ondernemen richting Defensie en als dat niet helpt Provincie en 
Tweede Kamer om dit absoluut te voorkomen. Op onze steun kunt u rekenen. 
 
 
Schelpenpaden 
Afgelopen winter is het schelpenpad t.o. de ingang van Camping Sint Maartenszee opgeknapt. Wij 
zijn hier zeer content mee. Echter er loopt nog een schelpenpad namelijk t.o. de ingang van 
Camping de Zeester: Waarom is deze nu niet meegenomen: Diepe kuilen naast het pad, door 
wateroverlast veroorzaakte diepe geulen in het pad, sommige stukken zijn los zand. Als wij nu juist 
zo goed op weg zijn met het ene pad, waarom het andere pad dan niet? Zorg er nu juist voor dat 
alle wandelpaden in het gebied van de Westerduinweg naar het strand er pico bello uitziet! Iets 
starten en niet afmaken is niet onze manier van doen. 
 
 
Met dank voor u aandacht, 
 
Kees de Wit 
Voorzitter Ondernemers Federatie Schagen sector Recreatie en Toerisme 
telefoon: 06 53 36 07 05 E-mail: recreatie@ondernemendschagen.nl  
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