
Recreatieoord Enkhuizer Zand 

Het kan niemand ontgaan zijn dat Enkhuizen in beweging is vanwege de plannen op het 
Recreatieoord Enkhuizer Zand (REZ). Er gaan allerlei berichten rond op social media.  
Op Facebook, bij ‘Je bent Enkhuizer als….’ zie ik de grootst mogelijke onzin staan, al dan niet door 
berichtgeving die door allerlei partijen in de lucht geslingerd zijn.  
En ook vandaag, 8 juni 2019, stond er weer een bericht in de krant over het REZ. 
 
De fractie van de SP in Enkhuizen wil graag een en ander verduidelijken.  
Inmiddels een hele geschiedenis, die ik probeer te verdelen in een aantal hoofdstukken.  
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Ad.1 Historie 
 

In 2005 is het SOW (Samenwerkingsorgaan Westfriesland) opgeheven. Het Recreatieoord 
Enkhuizerzand is daardoor overgegaan naar de gemeente Enkhuizen, waarmee zij verantwoordelijk 
werd voor ons REZ.  
Rond 1964 is buitendijks begonnen met de aanleg van het buitenzwembad en met een recreatieoord 
voor de inwoners van de stad. Heel wat mensen hebben hier de afgelopen 45 jaar gerecreëerd.  
Het REZ is er de afgelopen 15 jaar niet op vooruit gegaan. In 2009 is door de gemeenteraad het 
vlekkenplan vastgelegd. Men was van mening dat er dringend iets met het REZ moest gebeuren.  
 

  
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/837512/1#search=%22vlekkenplan%22 
 
De functie van het vlekkenplan is, zoals de naam ook al zegt, aan te geven op welke locatie de 
verschillende functies gesitueerd moeten worden. Niets meer, niets minder. 
 
 

https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/837512/1#search=%22vlekkenplan%22


Ad.2 Besluitvorming tot aanbesteding 
 
In deze tijd is ook de Stadsvisie Enkhuizen 2030 vastgesteld. Over de Stadsvisie hebben in die tijd veel 
inwoners, ondernemers, jeugd, verenigingen, stichtingen en andere betrokkenen meegedacht. Eén 
van de richtinggevende uitspraken was: in 2030 is Enkhuizen de toonaangevende toeristische 
trekpleister voor Westfriesland (zie bijlage). 
Maar na de vaststelling van het vlekkenplan werd het stil en het REZ ging zoetjesaan achteruit.  
 
 

 
 
In 2008 brak de crisis uit en ook de gemeenten werden gekort op het gemeentefonds - bezuinigingen 
moesten worden doorgevoerd. 
Geld voor onderhoud van het REZ was er niet. Het strand kalfde hoe langer hoe meer af en de staat 
van onderhoud van het terrein en de paden is bedroevend. Dat er iets moest gebeuren met het 
terrein stond voor ons als SP, maar ook voor de andere fracties in de raad als een paal boven water.  
Maar zonder geld is het lastig opknappen.  
College en raad zijn op zoek gegaan naar een zogenaamde kostendrager. De kostendrager moest het 
bungalowpark worden.  
Zo gezegd zo gedaan. Hoewel zo simpel ging het ook niet.  
 
Ad.3 De aanbesteding 
 
Het idee was dat een exploitant maximaal 200 recreatiewoningen mocht bouwen op de plaats van de 
vlek zoals die door de raad in 2009 was vastgesteld. De grond kan in erfpacht worden uitgegeven of 
de exploitant kan een deel kan kopen: 
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/1579638/1/document 
 
De toekomstige exploitant moet wel het hele recreatieoord opknappen en voor 10 jaar volledig 
onderhouden. En het hele plan moet minimaal budgetneutraal worden uitgevoerd. Oftewel: het mag 
de gemeente geen geld kosten.  
 
Bij de tender (het aanbestedingsdocument waarop men kan inschrijven om de opdracht te 
krijgen) had de ontwikkelaar dus de keuze tussen erfpacht en koop. De ontwikkelaar heeft 
nadrukkelijk bij de bieding voor koop van het terrein, waarop de recreatiewoningen komen, 
gekozen. In de gesloten (anterieure) overeenkomst is deze grondtransactie opgenomen. De 
raad is hierover middels een raadsbrief in november 2018 geïnformeerd: 
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/7033490/1/20181113%20-
%20Voortgang%20project%20REZ%20november%202018%20-
%20raadsBRIEF%20incl_%20BIJLAGE 

https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/1579638/1/document
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/7033490/1/20181113%20-%20Voortgang%20project%20REZ%20november%202018%20-%20raadsBRIEF%20incl_%20BIJLAGE
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/7033490/1/20181113%20-%20Voortgang%20project%20REZ%20november%202018%20-%20raadsBRIEF%20incl_%20BIJLAGE
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/7033490/1/20181113%20-%20Voortgang%20project%20REZ%20november%202018%20-%20raadsBRIEF%20incl_%20BIJLAGE


In eerste instantie wordt het totale exploitatiegebied overgedragen. Als alle plannen zijn 
gerealiseerd, en de verplichting van 10 jaar onderhoud is verlopen, wordt het openbare gebied terug 
gegeven aan de gemeente. 
Hierna moet de gemeente Enkhuizen het REZ weer zelf onderhouden en moet dit 
meerjarenonderhoud, groot en klein, meegenomen worden in de begroting. Daar moet dan op tijd 
rekening mee worden gehouden.  
 

De raad heeft veel gediscussieerd over de randvoorwaarden van de aanbesteding. Zo is opgenomen 
dat het gebied waarop de recreatiewoningen komen openbaar toegankelijk moet blijven, moet de 
exploitant bijdragen aan het gebruik van het zwembad (waarmee de tekorten van het zwembad 
worden teruggedrongen en we het zwembad voor Enkhuizen kunnen behouden), moet er een groot 
strand komen wat niet afkalft om zo wat voorwaarden te noemen. Het raadsvoorstel waarin dit staat 
genoemd vindt u hier: https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/1364925/1/document 

Hier vindt u onder punt 11 b alle relevante stukken om uiteindelijk te kunnen overgaan tot de 
aanbesteding van het plan met alle punten waarop inschrijvers “punten konden verdienen”: 

https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/vergadering/55163/gemeenteraad%2007-10-2014 

 
Ad.4 Parkeren ZZM 
 
Zoals in het raadsvoorstel over het REZ te lezen is staat daarin ook opgenomen dat er geen ruimte 
wordt gereserveerd voor parkeren op het REZ door het Zuiderzeemuseum. Hierop is destijds nog een 
amendement ingediend wat met 13 tegen 4 stemmen is verworpen waarna het raadsvoorstel 
unamiem is aangenomen.  
Wel kreeg het college de opdracht om met het ZZM in gesprek te blijven over hun wensen m.b.t. het 
parkeren. 
 
Het ZZM nodigt al jaren de verschillende fracties uit om aan te geven dat zij van het bootjesmodel af 
wil. Het ZZM vindt het bootjesmodel te duur, de steigers zijn afgeschreven en het museumbezoek 
verandert - museumjaarkaarthouders willen niet de lange tocht met de boot maken, volgens de heer 
Warnik.  
De directeur van het ZZM, de heer Warnik, wil van de parkeerplaatsen op de Krabbersplaat af. Dat is 
bij velen bekend. En hij wil die 350 parkeerplaatsen op het REZ gerealiseerd zien.  
Wanneer de raad dat zou toestaan betekent het, dat we de rekening van de aanpassingen van de 
wegen voor het ZZM-bezoek bij de burger van Enkhuizen moeten neerleggen. Dat is wat ons betreft 
onacceptabel. Iedereen die in de nieuwbouw woont weet al hoe lastig het is om op de Dreef te 
komen als het druk is in Sprookjeswonderland. De hele Dreef staat dan vol met auto’s vanuit het REZ.  
Het ZZM is een belangrijke partner voor de stad – echter: de horeca en de middenstand in Enkhuizen 
blijken hier weinig tot geen profijt van te hebben.  
 
Het ZZM is één van de verzelfstandigde rijksmusea in Nederland. De bijdrage van het Rijk voor 
Stichting Zuiderzeemuseum Enkhuizen mag, volgens de heer Warnik, niet gebruikt worden voor het 
bootjesmodel. Het convenant over het bootjesmodel is per half jaar opzegbaar. Het ZZM heeft dit 
convenant vorig jaar opgezegd en heeft inmiddels een proef gedraaid met varen vanaf het station. 
Maar wanneer je niet iets met het parkeren aan de stationszijde van de stad doet zal het probleem 
van het parkeren blijven bestaan.  
 
De SP heeft hierover een aantal jaar geleden een denkrichting geschreven. In het kort komt het 
hierop neer: 

https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/1364925/1/document
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/vergadering/55163/gemeenteraad%2007-10-2014


De Ossenmarkt (het parkeerterrein bij het station) wordt voor kortdurend parkeren gebruikt 
(maximaal 5 of 6 uur). Wanneer men hier langer parkeert moet er betaald worden. In juli 2017 heeft 
de gemeenteraad besloten dat het terrein achter de Flevolaan wat de Draka huurde en waarvan de 
huurtermijn afliep, ingezet gaat worden als parkeerterrein. Hier zou men middellang moeten 
parkeren (maximaal 24 uur). Forensen kunnen hier parkeren en dit parkeerterrein kan meteen als 
overloop parkeerterrein dienen wanneer er grote evenementen in de stad zijn. Deze zijn vaak in het 
weekend en dan vieren de meeste forensen ook weekend. Met ProRail zouden er gesprekken 
gevoerd moeten worden om, net als in Hoorn, een perronbrug te bouwen en daarin zou ook de 
gemeente moeten investeren. Dat is geen probleem: parkeren kost nu eenmaal geld.  
Dit zou ook een goede oplossing zijn voor de toeristenbussen, die nu met stationair draaiende 
motoren (airconditioning!) uren staan te wachten op hun passagiers – deze bussen kunnen ook naar 
de Flevolaan. 
 
De bezoekers die langer dan 24 uur in Enkhuizen willen parkeren (bijvoorbeeld bezoekers van de 
bruine vloot) moeten dan naar de Krabbersplaat. Daar moet men dan betalen en dit parkeerterrein 
moet worden voorzien van camerabewaking en zou ook een overnachtingsplek kunnen worden voor 
bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs. In de bijlage vindt u ons plan met deze denkrichting. Natuurlijk 
zitten er haken en ogen aan en moet dit nader uitgewerkt worden maar dit zou een goede 
denkrichting zijn, temeer nu de N23 gereed is. We houden het verkeer dan buiten de stad.  
De fractie van de SP heeft een aantal keren met het ZZM gesproken en ook aangegeven dat de 
oplossing voor de parkeerwens (het is geen probleem maar een wens) niet op het REZ maar bij het 
station ligt.  
Het lijkt erop dat de heer Warnik geen oplossing maar alleen zijn oplossing wil. Zijn inzet is op enig 
moment verlaagd naar niet 350 maar 110-150 parkeerplaatsen op het REZ.  
Het argument van de heer Warnik is dat hier dan de museumjaarkaartbezoekers maximaal 3 uur 
kunnen parkeren. Zij kunnen dan daarna Enkhuizen in. Maar hoe dan? In 3 uur tijd?  
Het college is hierover ook in gesprek geweest met het ZZM om hierover met een voorstel naar de 
raad te komen. Mede omdat het ZZM continue aangeeft dat ze doorgaan tot aan de Raad van State 
wanneer de parkeerplaatsen er niet komen. Ook dit overleg, zoals vele overleggen, is op niets 
uitgelopen. 
 
Parkeren op het REZ door het ZZM is volgens onze fractie niet te realiseren. En niet alleen volgens 
onze fractie. Zoals ik eerder aangaf heeft de raad hier unaniem tegen gestemd. 
Op hoogtijdagen is het dan mogelijk dat er 150 verkeersbewegingen heen en terug en dat 3 keer per 
dag plaats zullen vinden.  
Een andere belangrijk reden om hier niet mee in stemmen is dat het niet te reguleren valt. Waar 
moet de signalering staan dat het parkeerterrein vol is? En hoeveel verkeersbewegingen gaan er 
door de stad naar het station wanneer het parkeerterrein vol is? Of erger nog…de bezoeker rijdt naar 
de eerste de beste lege parkeerplek op het REZ. Waar dat ook is, bij de sportvelden, bij het zwembad, 
op het REZ terrein zelf of zelfs in de Bloemenbuurt. De bezoeker weet namelijk waar hij naar toe wil. 
De ingang van het ZZM op het REZ.  
 
 
Ad.5 Bemoeienis van de provincie 
 
De waarnemend burgemeester mevrouw van Vliet (2018) kreeg van de voormalig Commissaris van 
de Koning, de heer Remkes, twee opdrachten mee: het verbeteren van de onderlinge verhoudingen 
in de raad èn het zoeken naar een oplossing voor het parkeerprobleem van het ZZM omdat men het 
veerbotenmodel wil loslaten. 
Raadsleden waren over deze laatste opdracht verbaasd. Hierover had de raad namelijk unaniem 
besloten: geen parkeren door het ZZM op het REZ.  



Er zou, zo werd de raad verteld, door de provincie een verkenner worden aangesteld om op zoek te 
gaan naar oplossingen voor het parkeerprobleem van het ZZM. Waarbij wij nogmaals willen 
opmerken dat het ZZM geen parkeerprobleem maar een parkeerwens heeft.  
De verkenner zou binnen 4 maanden na januari 2018 met een rapport moeten komen met ideeën 
voor een oplossing. Daarbij zou naar de hele stad gekeken worden.  
De vraag over het hoe en waarom de provincie nu een verkenner zou moeten sturen bleef knagen.  
Dit heeft onze fractie doen besluiten om onze provinciale fractie hier vragen over te laten stellen. De 
afdelingsvoorzitter van de SP Westfriesland-Oost, Wim Hoogervorst, zit ook in de provinciale staten 
dus dit was eenvoudig te regelen. 
 
Hier vindt u deze vragen terug: 
https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-
97d01507e23c&ReportId=c05589d2-0581-4a32-a9a0-c22e4eac90fb&EntryId=f249af45-ba36-456a-
b535-890932d8c408&searchtext= 
 
En wat bleek? Niet de provinciale staten of gedeputeerde staten maar de commissaris van de koning 
“in zijn functie als rijksorgaan” heeft de verkenner aangesteld.  
Dit is vreemd. Dus de fractie van de SP in Enkhuizen heeft hier ook vragen over gesteld. Deze vindt u 
hier: 
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/6168662/2/20180206%20-
%20Schriftelijke%20vragen%20KEESMAN%20inzake%20PARKEREN%20REZ%20-
%20BEANTWOORDING 
 
Het hele netwerk wordt blijkbaar aangeboord om deze parkeerplaatsen gerealiseerd te krijgen.  
Hiermee wordt de raad als de vertegenwoordiging van de inwoners van Enkhuizen gepasseerd. En 
dat vindt de fractie van de SP een kwalijke zaak. 
 
In maart 2019 bracht de verkenner verslag uit. Niet 4 maanden maar 13 maanden later. Hier bleek 
dat er alleen gekeken is naar parkeergelegenheid voor het ZZM op het REZ. Dit in tegenstelling tot 
wat ons als fractie eerder was verteld.  
Een merkwaardig verhaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId=c05589d2-0581-4a32-a9a0-c22e4eac90fb&EntryId=f249af45-ba36-456a-b535-890932d8c408&searchtext=
https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId=c05589d2-0581-4a32-a9a0-c22e4eac90fb&EntryId=f249af45-ba36-456a-b535-890932d8c408&searchtext=
https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId=c05589d2-0581-4a32-a9a0-c22e4eac90fb&EntryId=f249af45-ba36-456a-b535-890932d8c408&searchtext=
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/6168662/2/20180206%20-%20Schriftelijke%20vragen%20KEESMAN%20inzake%20PARKEREN%20REZ%20-%20BEANTWOORDING
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/6168662/2/20180206%20-%20Schriftelijke%20vragen%20KEESMAN%20inzake%20PARKEREN%20REZ%20-%20BEANTWOORDING
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/6168662/2/20180206%20-%20Schriftelijke%20vragen%20KEESMAN%20inzake%20PARKEREN%20REZ%20-%20BEANTWOORDING


Ad.6 Het eerste plan en draagvlak 
 
Via het stadspanel kon men zich uitspreken over de ontwikkelingen op het REZ. Hieronder staan de 
resultaten van deze consultatie: 
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/1326960/1/document 
 
OREZ b.v. is de ontwikkelcombinatie die met het REZ aan de slag gaat. De eerste presentatie kregen 
we (college, raad en burgers) begin 2017. 
 

 
 
De architecten wilden de recreatiewoningen zo bouwen dat ze pasten bij de historische binnenstad. 
De boerenhoek en vissershoek komen in de varianten terug. 
  
 
 
 
 

https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/1326960/1/document


 
 
 
 
Dit lijkt dus in de verste verte niet op de presentatie die het ZZM heeft gegeven.  
De huisjes bestaan uit twee bouwlagen zoals u ook in de raadsstukken kunt terugvinden. 
 



 
 
De ‘foto’ werd door het ZZM aan het aanwezige publiek gepresenteerd op de informatieavond van  
9 mei jl.  Dit lijkt er meer op alsof de wijk Bangert-Oosterpolder erin is geknipt en geplakt.  
 
De twee varianten: 

 
 
Er werden aan college, raad en burgers twee varianten gepresenteerd.  
In de vestingwal zitten een aantal bastions. Twee bastions zijn in de loop der jaren verloren gegaan 
en de architecten leek het een mooi idee om een van de verloren bastions terug te brengen en 
daarom deze variant te maken.  



De raad (en ook de bevolking van Enkhuizen meer dan 1000 mensen stemden voor de 
bastionvariant) stemde ook hier unaniem voor de bastionvariant.  
 
Vervolgens moest de provincie Noord-Holland er ook nog iets van vinden.  
Tijdens een volgende presentatie aan college en raad en in het R.S.G. aan de bevolking bleek dat de 
provincie niet akkoord ging.  
De PARK (provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit) en de gedeputeerde waren het niet eens met het 
bastionmodel en vonden dat er een grotere groenstrook moest komen tussen park en muur. Maar 
ook de symmetrie van het bastionmodel (hoe leuk was de gedachte hierachter) staat de provincie 
niet aan. Het plan moest opschuiven. 
Dat is merkwaardig. Temeer omdat altijd is gezegd dat het water wel het land in mocht maar het 
land niet het water in mocht. Dat is achteraf wel mogelijk gebleken doordat de naburige gemeenten 
een deel van hun “waterrecht” hebben afgestaan aan de gemeente Enkhuizen.  
 
Dit betekende het volgende dus: het park moet van de provincie opschuiven en het bastionmodel 
moet volgens de provincie worden losgelaten: 
 

 
 
Zie ook : www.enkhuizen.nl/enkhuizer-zand 
 
De recht doorgetrokken dijk is verschrikkelijk. Daar heeft het ZZM een punt. De projectontwikkelaar 
heeft aangeboden om 20 woningen niet te bouwen door de 4e landtong schuin af te laten lopen om 
zo het uitzicht zo min mogelijk te beïnvloeden. Maar deze aanpassing door de provincie Noord-
Holland zijn niet de plannen waar de gemeenteraad haar goedkeuring aan heeft gegeven. Sterker 
nog, deze plannen zijn ons niet voorgelegd. Het moet toch mogelijk zijn om zo dicht mogelijk bij het 
plan te komen waar de gemeenteraad en een groot deel van de bevolking enthousiast over was. 
Cultuurhistorisch verantwoord, in harmonie met de omgeving en het ZZM.  
Maar laten we ook niet vergeten dat de oorspronkelijke kustlijn de zeemuur is en de rest in de 60-er 
jaren is opgespoten om te dienen als recreatieoord.  

http://www.enkhuizen.nl/enkhuizer-zand


 
Ad.8 Het vervolg, de museale beleving en de camping 
 
Inmiddels is de zienswijze procedure gestart. Dat kan niemand ontgaan zijn.  
Het ZZM heeft opeens aangegeven dat de parkeerplaatsen niet meer van belang zijn maar dat het nu 
om de museale beleving gaat. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit het wisselgeld is 
om toch uiteindelijk de parkeerplaatsen op het REZ te krijgen.  
Ook hier worden door de directie en raad van toezicht van het ZZM alle netwerken aangeboord. Van 
krant tot televisie. En opeens heeft iedereen het over de museale beleving.  
 
Maar ook de provincie heeft een zienswijze ingediend. Tegen hun eigen aanpassingen!  
Hoe dat kan? De PARK (provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit) is een functie die eens in de vier 
jaar opnieuw wordt ingevuld. De nieuwe PARK is het blijkbaar niet eens met de mening van de oude 
PARK. Daar lijkt het op, maar hebben we het hier dan gewoon maar mee te doen? 
Als het meer een kwestie van ‘smaak’ of ‘interpretatie’ is, dan kunnen we wat ons betreft gewoon 
terug naar de eerste variant van het bastionmodel – daar waren velen zo enthousiast over! 
 
Een aantal zaken willen we rechtzetten. ~ 
 
De museale beleving en hoe dit in de media wordt voorgesteld. 
  

 
 
Deze foto komt bij het ZZM vandaan. Het vrije uitzicht op de oude Zuiderzee. Waarschijnlijk gemaakt 
met een drone of gefotoshopt.  
 
De volgende foto’s hebben wij vanuit het ZZM gemaakt. Met geen mogelijkheid is bovenstaande foto 
vanuit het ZZM te maken. Zelfs al staat men op het hoogst bereikbare punt voor de bezoeker, de 
muziektent, komen we niet verder dan dit uitzicht.  
Ik moet even aanvullen: ik kreeg via via te horen dat via Urk deze foto waarschijnlijk wel mogelijk is. 
Eerlijk is eerlijk. Dat ga ik nog een keer checken.  
 



 
Foto vanaf het wandelpad door het museum …. 
 

 
Een foto vanuit de muziektent met links naast de molen een heel klein streepje IJsselmeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maar ook de museale beleving die zo belangrijk lijkt, en nu zo intensief in de campagne door het ZZM 
wordt ingezet, kan op dit moment (en al jarenlang, overigens) als volgt worden ervaren: 
 
 

 
Foto vanaf het dijkje bij de molen in het ZZM 
 

 
En vanaf het wandelpad, ten hoogte van de palingrokerij … 
 
In de nieuwe situatie komt er 15 meter groenstrook, hierna een bomenrij en dan de huisjes die twee 
woonlagen hebben. De welstandscommissie heeft hier ook nog een stem in. 



 

 
Foto vanaf het dijkje bij “Marken”, met zicht op de jachthaven met moderne witte jachten 
 

 
Foto richting de afvaartplaats van de museumboten – midden in het uitzicht liggen regelmatig 
jachten voor anker 
 
Voor onze fractie is het belangrijk dat de verplaatsing van de camping goed gaat. De raad heeft 
nadrukkelijk afgesproken dat op de nieuwe camping sta- en toercaravans komen en dat er met 
tenten gekampeerd kan worden.  
De mensen die al jaren op de camping staan moeten hun caravan (voor zover deze nog verplaatst 
kan worden) mee mogen nemen. Ongeacht welke kleur ze hebben.  
De gemeente Enkhuizen verplicht hen tot verhuizen en college, raad en projectontwikkelaar hebben 
hierbij wat ons betreft de absolute plicht om hen zo goed mogelijk te behandelen. Daar maakt onze 
fractie zich hard voor. Wat ons betreft krijgen de vaste campingplaatshouders inspraak in de indeling 
van de nieuwe camping.  



 
Er wordt ons als SP vaak de vraag gesteld waarom wij akkoord zijn gegaan met dit plan. Voor ons is 
het van belang dat onze inwoners, ook mensen die geen of weinig geld te besteden hebben dichtbij 
huis van hun vakantie of vrije weekenden kunnen genieten.  Niet iedereen heeft de centen om een 
bungalow te huren maar genieten van zon, zee en strand met of zonder kinderen om te kamperen of 
voor een dagje is altijd fijn. 
 
Ook horen we regelmatig dat het REZ natuurgebied is. Daar zijn we ook volstrekt duidelijk over: het 
was, is en zal altijd recreatiegebied blijven. Het is voor ons belangrijk dat er binnen een gemeente 
voldoende plek is om te recreëren, te ontspannen en bij te komen.   
 
Een ander veelgehoord argument is dat gebied het niet meer vrij toegankelijk zal zijn. Ook dat is niet 
waar. Het hele gebied blijft vrij toegankelijk. Nu is alles ook vrij toegankelijk maar een groot deel van 
het REZ is ingericht als camping en niet uitnodigend om een wandeling te maken.  
 

 

 
 
 
 
Maar dat er iets moet gebeuren daar is de meerderheid van de bevolking het hopelijk mee eens. De 
opwaardering van het recreatiegebied is zo hard nodig en als alles klaar is het een aanwinst voor 
Enkhuizen. Dat staat voor ons als een paal boven water.  
 
 
Margreet Keesman 
fractievoorzitter SP-Enkhuizen 
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