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NOTA STRANDBELEID “Kwaliteit aan de Kust” 2015-2020
NOTA VAN BEANTWOORDING
1.1 Aanleiding
De werkingsduur van de strandnota 2008-2013 “Het is elke dag een stranddag” is eind 2013 verlopen. In het najaar van 2013 is genoemde strandnota
geëvalueerd met strandondernemers, watersportverenigingen, omwonenden, bezoekers, natuurverenigingen en lokale ondernemersvertegenwoordigers.
De bevindingen, opmerkingen en suggesties zijn gebruikt om invulling te geven aan de nieuwe strandnota 2015-2020 “Kwaliteit aan de kust”.
1.2 Voortschrijdende inzichten
Ten tijde van de ter visie legging in maart/april 2014, zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en die hebben geleid tot een nieuw college, een
nieuwe gemeenteraad en een nieuwe coalitiekoers. Visie en koers omtrent het strandbeleid, hebben medio 2014 geleid tot voortschrijdende inzichten. De
ontwerp nota bevatte daarmee diverse wijzigingen, verband houdend met veranderd of nieuw beleid, verleende vergunningen of omissies. De
geactualiseerde nota is hierna op 7 oktober 2014 in de raadscommissie behandeld.
1.3 Tweede consultatie- en inspraakronde
Gelet op het feit dat de beleidspunten in de geactualiseerde nota dermate afwijken van de ter visie gelegen versie, heeft de raadscommissie op 7 oktober
2014 verzocht om deze opnieuw voor een periode van zes weken ter visie te leggen voor ingezeten en belanghebbenden. Daarom heeft de
geactualiseerde nota strandbeleid van 16 oktober tot 26 november 2014 ter visie gelegen. Om de ingeslagen weg van brede maatschappelijke
instemming te vervolgen, is in de periode november 2014 ten en met februari 2015 aan de diverse belanghebbenden op diverse informatiebijeenkomsten
de mogelijkheid geboden om hun zienswijze zowel mondeling als schriftelijk aan de gemeente kenbaar te maken. Veel belanghebbenden hebben gehoor
gegeven aan de uitnodiging om actief mee te denken met de vorming van ons nieuwe strandbeleid.
1.4 Behandeling zienswijzen
Met inachtneming van de ingediende zienswijzen, is de nieuwe definitieve nota strandbeleid 2015-2020 vormgegeven. Door voortschrijdende inzichten en
genoemde publieksconsultatie, is op veel beleidspunten tegemoet gekomen aan de zienswijzen en inspraakreacties van belanghebbenden. Bijvoorbeeld
ten aanzien van de wens om een logistieke aanbouw mogelijk te maken voor het uit het zicht opslaan van fust, afval en voorraad bij paviljoens. Maar ook
ten aanzien van de wens om jaarrond een aanlijngebod voor honden in te stellen ter hoogte van strandreservaat Noordvoort. Om de
gebruiksmogelijkheden op het strand voor de daar gevestigde verenigingen en ondernemers te faciliteren, is op gepaste wijze invulling gegeven aan
wensen ten aanzien van strandterrassen, kitesurfen, etc.
1.5 Leeswijzer
Vanuit de consultatie en inspraak, zijn 34 zienswijzen en inspraakreacties ontvangen. Voorliggende nota van beantwoording, geeft een overzicht van de
door 34 appellanten ingediende zienswijzen. Alle appellanten en hun zienswijzen zijn genummerd. Vervolgens is per zienswijze, suggestie of vraag
weergegeven in hoeverre deze is overgenomen en of/hoe de nota hier op inhoudelijk is aangepast.
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1.5

Zienswijzen

Appellant

VRAAG / OPMERKING

1.
KNRM
Dhr. T. Steenvoorden /
Dhr. H. Kok

1.
T.a.v. 1.2.1 proces: Nota heeft nu nog geen
maatschappelijke instemming. Wellicht wel in de
eindversie.

29 oktober 2014

2.
T.a.v. 2.2 beleidsambitie: het woord veiligheid
ontbreekt in de doelstelling. Graag in de nota
melding maken dat er wordt gestreefd naar veilig
gebruik van zee, strand en duingebied.
3.
T.a.v. 3.2 II strandzonering: KNRM is geen
voorstander van het toestaan van risicovolle
brandingsport op de extensieve recreatiestranden.
Verzoek om de tekst te wijzigen en om in de APV
op te nemen dat het ongeorganiseerd en zonder
toezicht beoefenen van brandingsporten hier niet is
toegestaan. Hierop eventueel een uitzondering voor
golfsurfen.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Met de extra mogelijkheid tot meedenken en meedoen
heeft de gemeente in oktober en november alle
stakeholders door middel van meedenk en
informatiebijeenkomsten, evenals door een ter visie
legging van de concept nota, aan eenieder ruim de
gelegenheid gegeven om hun zienswijze op de nota
strandbeleid kenbaar te maken. Alle zienswijzen worden
ter inspiratie en ter overweging meegenomen in het
proces tot vaststelling van het nieuwe strandbeleid.

Aanpassing in de
nota tekst.

De tekst in de nota wordt hier op aangescherpt.

Wordt meegenomen
in de nota.

De mogelijkheden die de huidige strandzonering biedt
voor de beoefening van brandingsporten, wordt
gehandhaafd. Het niet meer aanwijzen van een (vrije)
kite locatie, zal niet leiden tot afname van vrije kite
beoefening. Wel wordt in de nota opgenomen dat
beoefening van watersporten in de vrije kitesurf zone bij
Langevelderslag strikt op eigen risico mag plaatsvinden.

Aanpassing in de
nota tekst.

De gemeente is zich ervan bewust dat het kiten in de
vrije kite locatie C, eerder kan leiden tot
veiligheidsincidenten. Maar om te voorkomen dat het
vrije kiten zich ongebreideld ontwikkelt langs onze kust,
blijft deze locatie behouden.
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Appellant

VRAAG / OPMERKING

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

4.
3.5 Strandafritten: er is geen handhaving dus de
ongehinderde bereikbaarheid van de afritten bij
calamiteiten is niet gewaarborgd. Suggestie is om
dit stuk tekst te verhuizen naar hoofdstuk 7
Openbare orde en veiligheid.

De gemeente is voornemens om de verkeersveiligheid
en bereikbaarheid van de afritten –deels door
infrastructurele ingrepen- te verbeteren, zodat de
ongehinderde bereikbaarheid voor hulpdiensten op de
afritten wordt gegarandeerd.

Nota tekst wordt
aangepast.

In verband met het zeeleven en de fysieke veiligheid is
het niet toegestaan horizontaal op het strand gerichte
verlichting toe te passen. Bij de eerstvolgende algehele
herziening van de APV, zal hierover een verbod worden
opgenomen. Het verticaal –naar beneden- aanlichten
van loopruimte langs de gevel van een paviljoen, met
het oog op het vergroten van de (sociale) veiligheid, zal
worden toegestaan binnen een omtrek van maximaal 5
meter van de buitengevel van een paviljoen.

Wordt in de nota
tekst verduidelijkt.

5.
T.a.v. 3.5.4 Verlichten van het strand vanuit
paviljoens: het zeewaarts verlichten van het strand
met sterke schijnwerpers is zeer hinderlijk voor
reddingsacties en oefeningen in het donker.
Drenkelingen zullen minder snel worden gevonden.
Afspraken met paviljoens zijn niet werkbaar
gebleken. Er is dus geen garantie dat de verlichting
wordt uitgezet, dus ook niet bij calamiteiten.
6.
T.a.v. 4.2.1 t/m 4.2.5 watersporten: verzoek om
alle vormen van surfsporten (wind- en kitesurfen,
golfsurfen en suppen) langs de gehele Noordwijkse
kust bij aflandige wind niet toe te staan, ook niet bij
de verenigingen.

In de kite zones met toezicht (KSN en Beach Break en
straks ook voor de ZVN), ziet de walschipper van de
vereniging toe op een verantwoorde en veilige
sportbeoefening. Bij aflandige wind, communiceert de
NRB met de strandondernemers en verenigingen of en
in hoeverre er een gele of rode vlag moet worden
gehesen. Hierdoor wordt voor alle zwemmers en
watersporters duidelijk of er een gevaarlijke situatie is
zwemmen en sporten. In de vrije kitesurf zone is de
sporter hiervoor zelf verantwoordelijk.
Indien het strand vol ligt met badgasten en veilig kiten
niet mogelijk is, hijst de KSN de zwarte vlag en mogen
hun leden niet kiten. Na twee jaar wordt geëvalueerd in
hoeverre dit werkbaar en veilig is gebleken.

Nota van Beantwoording op zienswijzen Nota Strandbeleid 2015-2020 “Kwaliteit aan de Kust”, na vaststelling raad 25 maart 2015

4

Appellant

VRAAG / OPMERKING
7.
De NRB en de watersportverenigingen beschikken
niet over reddingvaartuigen die in een ruwe
branding en boven windkracht 5 veilig op het
kunnen opereren. Een waterscooter is bij extreme
weersomstandigheden qua redmiddel beter en
langer inzetbaar dan een motorboot.

8.
T.a.v. 5.2.3 beleidskader jaarrond: voorstander van
een permanente locatie voor de KSN, zodat toezicht
en inzet van reddingmiddelen dan ook permanent
zijn te waarborgen. Dit behoeft dan wel specifieke
afspraken.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Om alle vormen van recreatief (mede)gebruik van door
waterjet aangedreven vaartuigen tegen te gaan, is de
de inzet van een waterscooter als reddingmiddel, alleen
voorbehouden aan de NRB en de KNRM.

Op grond van artikel 2.11.1 lid 1 sub f in de APV, is
het verboden om op het strand een motorvaartuig te
hebben, aan land te brengen of daarmee zee te
kiezen. Dit kan namelijk hinder en gevaar opleveren
voor de waterrecreant die zich dichtbij het strand in
het water bevinden;

Op grond van artikel 2.11.1 lid 2, kan het college
bovendien geen ontheffing verlenen voor gebruik
van een waterscooter/jetski, anders dan voor
hulpdiensten;

De politie heeft negatief geadviseerd op de wens
van het watersportcentrum om een waterscooter te
gebruiken voor reddingdoeleinden: er is vrees voor
wildgroei van dergelijke vaartuigen als gebruik
ervan zal worden toegestaan voor niet hulpdiensten;

In vrijwel alle badplaatsen is gebruik van jetski’s of
waterscooters alleen toegestaan voor
hulpverlenende instanties (reddingbrigade, KNRM en
politie).

Notatekst wordt
verduidelijkt

De gemeente is voornemens om -mede met het oog op
jaarrond toezicht op watersportbeoefening- de komende
notaperiode medewerking te verlenen aan jaarrond
plaatsing van het KSN clubgebouw op hun huidige
bestemmingsvlak. Voorts worden aanvullende afspraken
gemaakt, zodat een veilige beoefening van watersporten
mogelijk blijft (zie nota tekst 7.4.3).
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Appellant

VRAAG / OPMERKING

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

9.
T.a.v. 7.3.4 Strandpolitie en kustwacht: Niet
correcte informatie in de nota: zie bijlage bij
zienswijze en eerdere documenten.

De nota tekst hierover wordt aangepast, conform
suggesties KNRM.

-

Een gedragslijn is een onderlinge juridische afspraak en
hoort niet thuis in de APV. Een gedragslijn zou in de
vorm van een convenant strand- en kustveiligheid zijn
op te stellen. Het is wenselijk om alle
veiligheidsafspraken en gedragslijnen van NRB, ZVN en
KSN (in hun verenigingsstatuten) en van het
watersportcentrum meer met elkaar in lijn te brengen.
Dit zou dan moeten gelden ten aanzien van:

Borging strandveiligheid in en buiten strandseizoen;

Borging van veiligheidstoezicht
watersportbeoefening in eigen aanlandingszone;

Certificering en jaarlijkse keuring van technische
staat en inzetbaarheid van reddingmiddelen.

Aanpassing nota
tekst.

T.a.v. 10.b en 10.c: De gemeente juicht samenwerking
toe en is voornemens om een jaarlijks overleg met
beiden op te starten. Vorm en inhoud hiervan zijn nog
nader te bepalen. Alle overige afspraken over veiligheid
op het strand en in het water zijn bij voorkeur vast te
leggen in genoemd convenant strand- en kustveiligheid
(zie bovenstaande reactie).

Aanpassing
beleidspunt in de
nota.

In het strandbeleid is bewust gekozen voor alleen
gebruik van waterscooter door NRB en KNRM. Zie ook
reactie bij 1.7

-

10.
Eerdere suggesties, ter aanvulling op zienswijze:
a.

Gedragslijn t.a.v. verantwoordelijkheid primaire
reddingsmiddelen bij watersportverenigingen
opnemen in APV. Handhaving van inzetbaarheid
ervan is geen taak van de KNRM. Het niet
handhaven hierop door de gemeente, leidt tot
risicovergroting voor watersporters.

b.

Het nemen van preventieve maatregelen door
die organisaties (w.o. deelname aan de
BeTracable aanpak) moet worden
aangemoedigd.
Het is wenselijk om de samenwerking tussen
NRB en KNRM te intensiveren en uit te breiden.
De gemeente kan hierin een positieve en
verbindende rol spelen.
Het is uit oogpunt van veiligheid wenselijk dat
het watersportcentrum en -verenigingen
beschikken over eigen primaire
reddingmiddelen, waarbij alleen een
waterscooter bij hoge golven en zeer sterke
wind nog veilig kan opereren.

c.

d.
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e.

2.
NRB
22 oktober 2014

3.
Hoogheemraadschap
van Rijnland
Dhr. H. Ouwehand
3 november 2014

KNRM wil samen met NRB en gemeente graag
meedenken over de impact van verruiming van
watersportbeoefening (meer in de zones
toestaan en ook buiten het seizoen) op de
toezicht op een veilige beoefening ervan. Een
degelijke risico analyse is hier op zijn plaats.

Zie ook 1.10a en 1.10.b: komende notaperiode worden
aanvullende afspraken gemaakt tussen de
watersportverenigingen, NRB en KNRM, over de
veiligheidsaspecten.

Aanpassing in nota
tekst en in
beleidspunt.

a) Kitesurf zones / Verruiming
watersportbeoefening: NRB wil samen met
gemeente en KNRM graag meedenken over de
impact van verruiming van
watersportbeoefening en toezicht op een veilige
beoefening ervan. Een degelijke risico analyse
is hier op zijn plaats. Met daarbij opgemerkt dat
kiten in het badseizoen gevaar kan opleveren
voor badgasten. NRB hecht daarom grote
waarde aan het goed (blijven) afbakenen van
strandzones.
b) Overzichtelijkheid en veiligheid strandafritten:
Suggestie om ten aanzien van veilige afritten
de verspreid liggende gladde stelcon platen te
vervangen door ruwe.

Zie ook reactie bij 1.10. b en .e: Gemeente wenst een
jaarlijks overleg met NRB en KNRM, alle
watersportverenigingen en het watersportcentrum,
waarin alle afspraken t.a.v. kust- en strandveiligheid
met elkaar in lijn worden gebracht.

Aanpassing in nota
tekst en in
beleidspunt.

Het onderhouden en vervangen van stelconplaten, krijgt
specifiek aandacht in het strandonderhoud (Openbare
Werken).

-

Geeft aan dat de reddingspost bij de
Langevelderslag in de loop der jaren in het duin is
komen te staan door aangroei van de duinen. In de
strandnota staat dat deze post vervangen gaat
worden. Het hoogheemraadschap geeft aan dat
deze als seizoenpost zo op het strand geplaatst kan
worden. Als jaarrond post is het beleid van Rijnland
echter, dat deze op acht meter vanaf de afrastering
geplaatst dient te worden.

Het voornemen is om de huidige post te vervangen.
Aangezien de post dan moet opschuiven, is een
wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Daarom kan de post niet eerder dan in 2016 worden
vervangen. Aangezien ook de noodzaak van een solitaire
jaarrond post op deze locatie nog onderwerp van studie
is, zal de huidige post na een opknapbeurt ook in 2015
aan de Langevelderslag worden geplaatst.

Aanpassing in de
nota tekst
(beleidspunt).

Suggesties brainstormsessie dd. 22 oktober 2014:
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VRAAG / OPMERKING

GEMEENTELIJKE REACTIE

4.
Stichting Kurt Carlsen

Verzoekt om als belanghebbende te worden
opgenomen in de nota en wil bij alle beleidsstukken
aangaande het strand betrokken worden en blijven.

De stichting wordt toegevoegd als belanghebbende.

GEVOLGEN VOOR
NOTA
Wordt vermeld in de
nota.

Dhr. R. van der Niet
26 november 2014
5.
Zeilvereniging
Noordwijk
Dhr. R van der Niet/
Dhr. R. Duindam
26 November 2014

1.
In de 1e conceptversie strandnota was opgenomen
de zeilvereniging Noordwijk jaarrond als kitelocatie
aan wijzen. In de 2e conceptversie is dit aangepast
naar jaarrond kiten in de periode 1 oktober en 1
maart. De ZVN ziet graag dat dit aangepast wordt
en de zeilvereniging jaarrond als kitelocatie aan te
wijzen.

2.
ZVN is teleurgesteld in de voorgestelde
mogelijkheid om kiten op de ZVN locatie, vooral in
de beperking in de periode (niet mogelijk in de
zomermaanden). Graag in de nota opnemen dat het
kiten jaarrond mogelijk is.
3.
T.a.v. huurtarieven voor strandverenigingen:
a.

ZVN betaalt huur voor 165 m2 en niet voor 100
m2 .

T.a.v. 5.1 en 5.2: Gemeente is voornemens om voor
een proefperiode van twee jaar kiten, alleen voor leden
van de ZVN, jaarrond in hun aanlandingszone toe te
staan, mits:

surfer lid is van ZVN, een goed geoefende kitesurfer
is en over veiligheidscertificaat beschikt;

surfer een ZVN hesje draagt;

Er toezicht is door een walschipper;

Niet toegestaan voor niet-leden.

Wordt in de nota als
beleidspunt
opgenomen.

Na de proefperiode wordt geëvalueerd of kiten in de
ZVN aanlandingszone veilig en verantwoord is en of het
daar dan permanent kan worden toegestaan.

Onderbouwing
beleidsvoornemen
wordt aangescherpt.

De gemeente deelt uw zienswijze niet. In 2008 is het
huurtarief voor ZVN vastgesteld op € 1.000 (+ jaarlijkse
indexering). Conform het toen geldende
bestemmingsplan, was dit bedrag van toepassing op
maximaal 100 m2 strandbebouwing voor verenigingen
op het strand. In 2010 is uw bebouwingsoppervlakte
van verenigingen vergroot en inmiddels staat ZVN
jaarrond op het strand. Beide hebben tussentijds (nog)
niet geresulteerd in aanpassing van het huurcontract en
bijbehorende huurbedragen.
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b.

Verder wordt voorgesteld om de jaarrond huur
te stellen op het huidige tarief + 25% (3
maanden).

Het huidige huurbedrag van ZVN is gebaseerd op
seizoen huur en wordt bij jaarrond huur naar rato
hiervan aangepast, gelijk aan de jaarrond berekening
van paviljoens (9/12).

c.

Daarna worden de tarieven gesteld op € 11,p/m2, waar eerder € 7,- is besproken. Dit is in
tegenspraak met de originele afspraken dat
verenigingen een bijdrage betalen in de
schoonmaakkosten voor het strand. Graag het
verzoek om de huurvoorstellen in de nota te
herzien.

Zie ook reactie bij 5.3.a: de gemeente hanteert andere
uitgangspunten dan in de concept nota uit vorige
collegeperiode. Genoemd tarief van € 11,01 per m2, is
bepaald aan de hand van het in 2008 vastgestelde
huurbedrag (€ 1.000 per jaar + index), gedeeld door de
(destijds) in het bestemmingsplan toegestane
bebouwingsoppervlakte van 100 m2. De gemeente gaat
niet voorbij aan genoemde afspraken en daarom wordt
de huur niet verhoogd, maar alleen omgezet naar
vierkante meter tarief.
Bij wijze van proef, zal het lesgeven van KSN leden door
eigen kite instructeurs in de KSN aanlandingszone
worden toegestaan:

Om gevaarlijke situaties voor sporters onderling en
voor badgasten bij aangrenzende horecapaviljoens
wordt vermeden, worden hierover aanvullende
veiligheidsafspraken gemaakt (zie ook 7.3.4. in de
nota);

Indien het strand vol ligt met badgasten en veilig
kiten niet mogelijk is, hijst de KSN de zwarte vlag
en mogen hun leden niet kiten. Na twee jaar wordt
geëvalueerd in hoeverre dit werkbaar en veilig is
gebleken.

-

-

6.
KSN
Dhr. S. van Gameren
Koningin Astrid
Boulevard 103, 2202
BD Noordwijk
22 oktober 2014

Verzoekt om tekstuele aanpassing:
Bij locatie A is het geven van lessen aan leden van
de KSN wel toegestaan, aanpassen naar: Bij locatie
A is het geven van lessen door de KSN aan haar
eigen leden wel toegestaan.

7.
SeaYachtClubNoordwijk
(SYCN)
Dhr. S. van Overbeeke
Voorzitter SYCN
8 oktober 2014

1.
De SYCN is van mening dat de ontwikkelingen op
het gebied van de zee jachthaven en het
Golfslaggeneratorenproject vermeld moet worden in
de strandnota.

Ontwikkeling van een zee jachthaven –in welke vorm
dan ook- op Noordwijks grondgebied, vormt momenteel
geen onderdeel van vigerend gemeentelijk beleid c.q. is
geen onderwerp in de huidige coalitiekoers 2014-2018.
In komende notaperiode zijn zeejachthaven en/of
golfgeneratorenproject dan ook geen onderwerpen die in
de nota strandbeleid worden meegenomen.
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VRAAG / OPMERKING

GEMEENTELIJKE REACTIE

8.
Burgercomité
Kustveiligheid DCCM
Dhr. P. van Noort
24 november 2014

Noordwijk mist een zee jachthaven. Door de aanleg
van een strekdam zijn er minder zandsuppleties
nodig en kan in de oksel van deze dam een
recreatieve jachthaven worden gerealiseerd.

Zie reactie bij 7.1: het onderwerp zeejachthaven wordt
niet in de strandnota behandeld.

Verzoekt om in de strandnota op te nemen dat bij
de duinen en het strand van Zandvoort tot
Noordwijk hellingvliegen zoals dat door de
Kennemer Zweefvliegclub wordt beoefend een
wettelijke basis kent en dat deze activiteit daar kan
plaatsvinden.

Uw suggestie wordt niet overgenomen in de strandnota.
Conform de ‘Regeling minimum vlieghoogte voor
zweefvliegtuigen boven strand en duingebieden’ (art. 1),
voortvloeiend uit het luchtverkeersreglement zijn de
strand- en duingebieden van de eilanden Ameland,
Texel en Schouwen-Duiveland, alsmede de strand- en
duingebieden van Callantsoog tot Noordwijk aan Zee
aangewezen als strand- en duingebieden waar met een
zweefvliegtuig onder VFR condities mag worden
gevlogen, beneden een hoogte van 500 voet (150
meter).

9.
Kennemer Zweefvlieg
Club
Dhr. B. Gotink,
voorzitter
p/a Vogelaardreef 21
2204 AA Noordwijk
Bert.gotink@gmail.com
21 oktober 2014

Uit bovenstaande regeling blijkt dat er alleen een
wettelijke basis is voor duin soaren met een
zweefvliegtuig tot aan de gemeentegrens Zandvoort –
Noordwijk. Landen met zweefvliegtuigen op het
Noordwijkse strand is bij hogere wetgeving wel
toegestaan. Het is echter niet toegestaan om zich –
zonder ontheffing- met motorvoertuigen
(ophaalploegen) op het strand te begeven.
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10.
Vereniging voor natuur
en vogelbescherming
Noordwijk

1.
Wij vragen om in de strandnota expliciet op te
nemen dat waar nodig nadere regelgeving in de
APV zal worden opgenomen in het kader van de
verdere ontwikkeling van het strandreservaat.

Dhr. P. Spierenburg
Van Struykstraat 27,
2203 HC Noordwijk
15 november 2014

2.
Nu het college niet kiest voor beperkte herziening
van het hondenbeleid rond Noordvoort, willen wij
vragen om wel een beperkte aanpassing voor
Noordvoort (aanlijngebod 1,5 km strand, tussen
strandpaal 73 en 71,5) door te voeren.
3.
Wij vragen om de beleidsvoornemens 2 en 32
(strandhuisjes Duindamse Slag en Langevelderslag)
te schrappen.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Reactie op 10.1 en 10.2: de gemeente is voornemens
om - na overeenstemming met gemeente Zandvoort op het strand ter hoogte van Noordvoort (tussen
strandpaal 73 en 71,5) jaarrond een aanlijngebod voor
honden in de APV op te nemen. Het aanlijngebod zal
door middel van bebording bij de afrit en op het strand
worden aangegeven.

Beleidspunt wordt in
de nota aangepast.

Gemeente is voornemens om op beide locaties vijf
strandhuisjes toe te staan:

Nieuwe Rijks Natuurvisie (2014) -> natuur en
economie profiteren van elkaar, dus niet langer
meer natuur beschermen tégen samenleving, maar
juist natuur versterken mét de samenleving;

Unieke kans voor meer natuurtoerisme in Noordwijk
-> natuurliefhebbers kunnen in natuurlijke stranden duinomgeving overnachten en hier genieten van
de natuur.

Wordt in de nota
aangepast.

Omdat ruimtelijke ontwikkelingen in de directe
omgeving van Natura 2000 gebieden, invloed kunnen
hebben op de instandhoudingsdoelstellingen Natura
2000, zal de gemeente alleen medewerking verlenen
aan realisatie van huisjes indien aan de volgende
randvoorwaarden kan worden voldaan:

Natuurtoets (PZH) moet eerst impact en
schadelijkheid van verblijfsrecreatie op
doelstellingen omliggend natura 2000 gebied

Nota van Beantwoording op zienswijzen Nota Strandbeleid 2015-2020 “Kwaliteit aan de Kust”, na vaststelling raad 25 maart 2015
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4.
Wij vragen om in de nota te verduidelijken dat er
geen nieuw pad in de zeereep voor de Boulevard
bijkomt, maar dat het ecologisch wandelpad dient
ter vervanging en ter opwaardering van het
bestaande pad.
5.
t.a.v. punt 16.1 nota van beantwoording: voor de
duidelijkheid zal (in de zoneringskaart) toegevoegd
moeten worden dat Noordvoort het strandreservaat
betreft en dat hiervoor, binnen de zone extensieve
strandrecreatie, een aangepast regime van de APV
geldt.
6.
t.a.v. punt 16.4: natuurbeleving als onderdeel van
de bezoekersenquête. Het beslispunt is hierop niet
aangepast, de tekst wel.

7.
t.a.v. punt 16.19: tekst met ‘enkele delen grenzen
aan N2000 gebieden’ is nog niet aangepast, terwijl
80% van het strand grenst aan N2000.

toetsen -> uitkomst bepaalt of huisjes in
bestemmingsplan mogelijk zijn te maken;
Huisjes moet passen in de natuurlijke omgeving;
Voor doelgroep ‘natuur, rust en ruimte’: geen
feestgangers;
Sociale veiligheid 24 uur per dag waarborgen;
Geen auto’s van dag- en verblijfsgasten op het
strand en in het duingebied.

De gemeente is voornemens om met het ecologische
wandelpad –in aanvulling op het huidige grijze pad- een
tweede wandelpad met uitkijkposten te realiseren,
gelegen aan de zeezijde van de duinenrij tussen afrit 10
en afrit 19.

Wordt in de nota
verduidelijkt

Zie reactie bij 10.1: Kaart met strandzonering wordt
hier op aangepast, zodra het aanlijngebod in de APV is
opgenomen.

-

In de verwoording van de meeste beslispunten (bij de
bullits) zijn niet alle uitgangspunten en voorwaarden
opgesomd: deze vindt u in bijbehorende paragraaf
terug. Dit geldt ook ten aanzien van de bezoekers
enquête.

-

Tekst wordt gecorrigeerd.

Aanpassing in nota
tekst.

Nota van Beantwoording op zienswijzen Nota Strandbeleid 2015-2020 “Kwaliteit aan de Kust”, na vaststelling raad 25 maart 2015
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GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

De gemeente is voornemens om de bestaande
informatieborden met strandregels bij alle afritten uit te
breiden met een duidelijk zichtbaar bord dat aangeeft
welke hondenverbod / aanlijngebod daar in welke
periode van kracht is.

Aanpassing van
beleidspunt.

Zie reactie bij 10.3: de gemeente is voornemens om
strandhuisjes, onder voorwaarden, op beide locaties toe
te staan.

Aanpassing van
beleidspunt.

Zie reactie bij 10.4: het gaat om een pad, aanvullend op
het grijze pad. Definitieve vorm en uitvoering van het
wandelpad zijn nog onderwerp van nadere studie.
Uitgangspunt is dat het wandelpad – zonder afbreuk te
doen aan de ecologische functie van de duinenrij - een
unieke wandelbeleving creëert tussen Boulevard en
strand, waarbij strand en zee weer zichtbaar zijn vanaf
het duin.

Aanpassing in nota
tekst.

Verdere suggesties uit de brainstormsessie dd. 14
oktober 2014:
8.
suggestie om op de informatieborden bij de
strandafritten het publiek goed (nog beter) te
informeren over hondenbeleid te plaatse.

11.
Raad voor Natuur,
Milieu en Natuurlijke
Hulpbronnen /
Dhr. J. van Dijk/
Mw. D. Putman-Devilee
20 november 2014

1.
T.a.v. strandhuisjes: realisatie van strandhuisjes
aan de Langevelderslag en de Duindamse Slag zal
afbreuk doen aan het rustige karakter van deze
stranden. Bovendien is het voornemen niet in lijn
met het streven naar Noordwijk als
onderscheidende badplaats en niet in lijn met het
streven om hier de unieke natuur- en rustbeleving
te versterken.
2.
Het ecologische wandelpad past niet bij het streven
naar een toegankelijk strand met behoud van de
functie van de duinenrij als ecologische
verbindingszone. Het gebied zal door een dergelijk
wandelpad nog meer gefragmenteerd worden want
het is niet duidelijk of het pad het huidige
stelconplaten pad vervangt. Daarom de wens om
uw voornemen nog eens zorgvuldig af te wegen,
met inachtneming van de duinenrij als ecologische
verbindingszone.

Nota van Beantwoording op zienswijzen Nota Strandbeleid 2015-2020 “Kwaliteit aan de Kust”, na vaststelling raad 25 maart 2015
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3.
Noordvoort: neem ter overweging mee om hier een
aanlijngebod voor honden in de APV op te nemen.
Daarnaast het verzoek om op het strand en bij de
strandopgangen rond het strandreservaat goede
informatieborden te plaatsen, die wijzen op het
belang van dit reservaat als rustgebied voor vogels
en wellicht voor zeehonden en die hondenbezitters
vraagt om honden hier aan te lijnen.
Suggesties uit brainstormsessie 14 oktober 2014
4.
Indien het ecologische wandelpad wordt aangelegd,
liever een ecologisch verantwoord pad, verhoogd
(vrij van de ondergrond) en met duurzame
materialen.
5.
Stelt voor om samen met de vogelvereniging met
de gemeente mee te denken over de inpassing en
het materiaalgebruik bij het wandelpad in de
duinenrij, zodat dit past in de duinenrij als
ecologische verbindingszone tussen twee Natura
2000 gebieden in.
6.
Suggestie/wens; kleed de afritten beter aan, zodat
de toegangen naar het strand goed representatief
worden / visite kaartje.

Zie reactie bij 10.1 en 10.2: gemeente is voornemens
om aanlijngebod in APV op te nemen en dit met
bebording bij de afrit en op het strand kenbaar te
maken.

Aanpassing
beleidspunt.

Zie reactie bij 10.4 en 11.2: ligging, ontwerp en
uitvoering zijn nog onderwerp van studie.

Aanpassing in nota
tekst.

Zie bovenstaande reactie. De gemeente maakt graag
gebruik van uw expertise en zal u hier te zijner tijd
graag bij betrekken.

Aanpassing in nota
tekst.

Bij realisatie van het natuurlijk wandelpad, zal ook
aandacht worden gegeven aan de uitstraling van de
afritten.

Nota tekst wordt
aangepast.

Nota van Beantwoording op zienswijzen Nota Strandbeleid 2015-2020 “Kwaliteit aan de Kust”, na vaststelling raad 25 maart 2015
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12.
Natuur en
milieufederatie ZuidHolland
Dhr/Mw A.P. Ouwehand

1.
Realisatie strandhuisjes bij Langevelderslag en
Duindamse Slag vinden wij geen goed idee.
Strandhuisjes doen afbreuk aan de kwaliteiten en
ambities t.a.v. rust, ruimte, ontspanning en natuur.
Bebouwing verandert het karakter van het
ongerepte strand en beïnvloedt bovendien de
instuiving van zand en daarmee de dynamiek van
het duin als waterkering en natuurgebied.
Bovendien zal uit een verplichte Natura 2000
voortoets eerst nog maar moeten blijken of
bebouwing hier wel mogelijk is.

24 november 2014

2.
Het ecologische wandelpad tussen afrit 10 en 19.
Om ervoor te zorgen dat het wandelpad geen
afbreuk zal doen aan de ecologische en
zeeweringsfunctie van de duinen, raden wij u aan
om lokale natuurorganisaties nauw te betrekken bij
planvorming en realisatie hiervan.
13.
Stichting duinbehoud
Dhr/mw D.I.M.
Felderhof
25 november 2014

1.
Betreurt dat een onderzoek, naar mogelijkheden
om de natuurbeleving in Noordvoort te versterken,
is geschrapt. Een strandreservaat met beperkte
recreatieve gebruiksmogelijkheden zou hiervoor
een passende compensatie zijn. Een aanlijngebod
voor honden is dan wel een eerste vereiste en
bovendien eenvoudig te realiseren.
2.
Heeft bezwaar tegen permanente strandbebouwing
en strandhuisjes aan de Langevelderslag en
Duindamse Slag. Dit ondergraaft de mogelijkheid

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Zie reactie 10.3. Gemeente is voornemens om
strandhuisjes op beide locaties, onder voorwaarden,
mogelijk te maken.

Aanpassing
beleidspunt.

Zie reactie bij 10.5 en 11.2.

Aanpassing in nota
tekst.

Zie reactie bij 10.1 en 10.2: gemeente is voornemens
om aanlijngebod in APV op te nemen en dit met
bebording bij de afrit en op het strand kenbaar te
maken.

-

Zie reactie bij 10.3. Gemeente is voornemens om
strandhuisjes op beide locaties, onder voorwaarden,
mogelijk te maken.

Aanpassing
beleidspunt.
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tot meer beleving van ruimte en rust op het strand,
verstoort de natuurlijke verstuiving van de duinen,
zowel tijdens de bouw als tijdens de
exploitatieperiode en vindt dag en nacht plaats. De
notie dat er geen aantasting plaats zal vinden is
voorbarig. Dit moet immers eerst vast komen te
staan in een uit te voeren voortoets.
3. soortgelijke bezwaren gelden er voor het
toestaan van een permanent watersportcentrum.

14.
Wijkvereniging Het
Oude Zeedorp
Dhr. P. Steenvoorden
Brainstormsessie, 14
oktober 2014

De gemeente staat jaarrond exploitatie van het
watersportcentrum niet toe en verleent hier de komende
nota periode dan ook geen medewerking aan.

-

Uw suggestie wordt meegenomen in verdere uitwerking
van de plannen hieromtrent die voortvloeien uit de
strandnota.

-

Op verzoek van de paviljoenondernemers, worden de
regels hierover in de nota verduidelijkt. Parkeren bij
paviljoens is en blijft echter niet toegestaan. Overigens
zijn alle afritten rolstoeltoegankelijk.

Aanpassing in nota
tekst.

In de nota wordt aangescherpt dat bevoorrading c.q.
laden en lossen van goederen:

Bij jaarrond paviljoens alleen aan de achterzijde van
een paviljoen mag plaatsvinden;

Bij seizoen paviljoens zoveel mogelijk aan de
achterzijde, waar dat mogelijk is.

Aanpassing van nota
tekst.

Suggesties uit brainstormsessie 14 oktober 2014
1.
Wenst dat het wandelpad goed voor minder validen
en rolstoelers toegankelijk wordt.
2.
Let ook op de (auto)toegankelijkheid van Paviljoens
voor minder validen als parkeren bij het strand niet
wordt toegestaan.
3.
Logistiek op de grijze paden blijft een punt van
aandacht. Suggestie is om in de strandnota (of
vanuit de beleidsuitwerking hiervan) extra aandacht
te geven aan bewustwording bij leveranciers die
niet met de lokale verkeersituatie bekend zijn.

Nota van Beantwoording op zienswijzen Nota Strandbeleid 2015-2020 “Kwaliteit aan de Kust”, na vaststelling raad 25 maart 2015
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15.
Stichting
Belangenbehartiging
Noordduinen

1.
T.a.v. 3.1 algemeen: Verruiming sluitingstijden en
uitbreiding van het aantal jaarrond paviljoens is
onwenselijk.

Dhr. J. Schröder
26 november 2014

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

De reguliere sluitingstijden strand (APV) zijn 00.00 uur
voor paviljoen en 23.00 uur voor bijbehorend terras. De
burgemeester kan de volgende ontheffingen op de
sluitingstijden verlenen:

Algemene ontheffingsmogelijkheid tot maximaal
00:30 uur (Beleidsregel Sluitingstijden Strand
2009);

Incidentele ontheffing tot 01:00 uur en bij een
beach party tot 2:00 uur (Beleidsregel Incidentele
ontheffingen sluitingstijden horeca).

Notatekst wordt
aangepast

Met het oog op kwaliteit van de woonomgeving in het
boulevardgebied is een algemene verruiming van de
sluitingstijden voor paviljoens vooralsnog niet aan de
orde. Door de recente schaalvergroting in
paviljoenexploitatie, is het aantal incidentele feesten en
partijen echter flink gegroeid. Daarom is het wenselijk
om het beleid ten aanzien van incidentele ontheffingen
(dat dateert uit 1998) te herzien. Dit aspect valt buiten
de strandnota, maar zal na brede maatschappelijke
consultatie worden meegenomen in de voorgenomen
integrale horecavisie.
2.
3.2 Langevelderslag en Duindamse Slag:
a. Eventuele aanvullende (toeristische)
voorzieningen moeten zeer beperkt blijven,
zodat het karakter van ruimte en rust hier niet
wordt aangetast.

Zie ook 10.3. De voorgenomen beleidskoers staat de
uitbreiding van nieuwe paviljoens op beide locaties niet
toe. Om wel in beperkte mate een unieke beleving van
overnachten in een natuuromgeving mogelijk te maken,
zijn vijf strandhuisjes op beide locaties wel mogelijk.

Nota van Beantwoording op zienswijzen Nota Strandbeleid 2015-2020 “Kwaliteit aan de Kust”, na vaststelling raad 25 maart 2015
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GEMEENTELIJKE REACTIE

b.

Is nagedacht over de implicaties van een
jaarrond paviljoen aan de Duindamse Slag,
bijvoorbeeld t.a.v. de eis van landzijdige
bevoorrading? Deze locatie is immers alleen te
voet en per fiets bereikbaar.

c.

Strandhuisjes tasten op beide locaties het
karakter van rust en vrije ruimte aan.

Jaarrond heeft beleidsmatig geen implicaties:

Bevoorrading van dit paviljoen door leveranciers via
de Duindamse Slag (fietspad tussen paviljoen en
Randweg), vindt plaats met toestemming van
Staatsbosbeheer. Hierover zijn geen verdere
voorwaarden aan verbonden.

Het paviljoen is voor badgasten niet per auto
bereikbaar.
Zie reactie bij 15.2 a: Gemeente is voornemens om
strandhuisjes op beide locaties, onder voorwaarden,
mogelijk te maken.

GEVOLGEN VOOR
NOTA
-

-

3. 3.3 Strandafritten:
a. T.b.v. bevoorrading, pleit de vereniging
voor een opstelplaats op de boulevard voor de
strandafrit en bevoorrading binnen venstertijden.
Dit laatste is ook wenselijk voor paviljoens ter
hoogte van de Noordduinen, waar de bevoorrading
via het voetpad langs de Zeereep geschiedt.

Bevoorrading van paviljoens zal in komende notaperiode
specifieke aandacht krijgen. De gemeente wil alle
mogelijkheden in kaart brengen die het laden en lossen
op en rond afritten en paviljoens kunnen verbeteren.
Uitgangspunt hierbij is dat bevoorrading alleen aan de
achterzijde van een paviljoen plaatsvindt

-

b. Daarnaast graag aandacht voor handhaving van
het motorvoertuigen verbod op de Zeereep.
Overweeg om bij de ingang van het voetpad een
paal te plaatsen die d.m.v. een sleutel voor
vergunninghouders verwijderd kan worden.

In de komende notaperiode wordt extra aandacht
besteed aan handhaving van het voertuigverbod op het
strand en aan de Zeereep. Omwille van bereikbaarheid
voor hulpdiensten, wordt plaatsing van een paal niet
overwogen.

Aanpassing
beleidspunt.

4.
T.a.v. 3.4 verlichting op het strand:
Het verlichten van het strand door paviljoens moet
zeer beperkt zijn tot rond het paviljoen en geen
verlichting die gericht is tot aan of respectievelijk
over de zee.

In verband met het zeeleven en de fysieke veiligheid is
het niet toegestaan horizontaal op het strand gerichte
verlichting toe te passen. Bij de eerstvolgende algehele
herziening van de APV, zal hierover een verbod worden
opgenomen. Het verticaal –naar beneden- aanlichten
van loopruimte langs de gevel van een paviljoen, met
het oog op het vergroten van de (sociale) veiligheid, zal
worden toegestaan binnen een omtrek van maximaal 5
meter van de buitengevel van een paviljoen.

-

Nota van Beantwoording op zienswijzen Nota Strandbeleid 2015-2020 “Kwaliteit aan de Kust”, na vaststelling raad 25 maart 2015
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5.
T.a.v. 3.5 Noordvoort:
Het verder versterken van de overgang van strand
naar duin tussen Zandvoort en Noordwijk is een
prachtige kans om Noordwijk duidelijk te profileren
als "groene" (recreatie) gemeente waar
de natuur een belangrijke rol speelt.
6.
T.a.v. 4.1 Strandgebruik: een representatief
badgastenonderzoek is een goede zaak, mits
er meerdere meetmomenten zijn, aangezien er dan
een goede afspiegeling is van alle bezoekers van
het strand (gezinnen, jongeren, toeristen).
7. T.a.v. 4.3 Strandevenementen:
Het nakomen van het beleidspunt "behoud van vrije
stranden en paviljoens voor alle andere bezoekers"
vereist beleidsafspraken over het aantal jaarlijks te
verlenen vergunningen voor evenementen.

8.
5.1 Ontwikkelmogelijkheden strandpaviljoens:
Wij zijn het eens met de uitgangspunten in deze
concept nota betreffende toegestane oppervlakten
voor bebouwing, terras, kelderruimte, evenals de
gebruiksmogelijkheden in de exploitatiezone.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Noordwijk is trots op het strandreservaat en blijft zich
samen met alle ‘Noordvoort partners’ inzetten voor het
verder bestendigen en vermarkten van dit unieke
natuurgebied.

-

Het ligt in de bedoeling om meerdere meetmomenten
over het jaar te hanteren, temeer omdat het
Noordwijkse strand zich meer ontwikkelt als jaarrond
bestemming.

-

De gemeente stimuleert organisatoren van
strandevenementen om qua strandruimte en faciliteiten
zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaande
paviljoenlocaties. Hiermee stuurt de gemeente op
gewenst gedrag. Ook wordt bij vergunningaanvragen
getoetst of een evenement past bij het karakter van de
strandlocatie en of het qua aard, omvang, tijdstip en
locatie geen conflict oplevert met een ander evenement.
Er is geen maximum gesteld aan evenementen. Aan de
andere kant wordt niet iedere aanvraag vergund.

-

De ontwikkelmogelijkheden en gebruiksmogelijkheden
van paviljoens zijn nog onderwerp van aanpassing in de
nota. Uitgangspunt is om een kleine aanbouw voor
‘opslag uit het zicht’ van fust van maximaal 50 m2 –mits
passend in de architectuur van het paviljoen- toe te
staan. Daarnaast worden bestaande en eventueel te
verruimen gebruiksmogelijkheden binnen elke
exploitatiezone op het strand juridisch afgebakend.

Aanpassing
beleidspunt.

Nota van Beantwoording op zienswijzen Nota Strandbeleid 2015-2020 “Kwaliteit aan de Kust”, na vaststelling raad 25 maart 2015

19

Appellant

VRAAG / OPMERKING
9.
5.2 Sluitingstijden
Wij zijn het volledig eens met het standpunt dat
met het oog op kwaliteit van de woonomgeving in
het boulevardgebied een algemene verruiming van
de sluitingstijden vooralsnog niet aan de orde is.
Het bestaande sluitingstijdenregime graag
continueren.
10.
5.3: Het voorstel om voor de verenigingsgebouwen
KSN en ZVN het toegestane bouwoppervlak van
165 m2 bruto vloeroppervlak te verruimen tot 250
m2 bruto vloeroppervlak bij een exploitatievlak van
300 m2, beoordelen wij positief met de door u
gestelde uitgangspunten.
11. 6.1 Hondenpoep:
een beroep doen op het gezonde verstand van
burgers en het voorzien bij de afritten van een
zakjes-dispenser is een goede zaak, maar zal het
probleem van honden op het strand in de periode
dat dit niet is toegestaan niet geheel oplossen. Wij
zijn van mening dat door handhaving notoire
overtreders door boetes worden aangepakt.
12.
7.1 Toezicht en handhaving
a. Een meer actief handhavingsbeleid is
noodzakelijk, niet alleen overdag maar vooral
rond de uren dat er evenementen plaatsvinden,
bijvoorbeeld overlast door muziek
(geluidsniveau en te lang doorgaan buiten
sluitingstijd).

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Zie reactie bij 15.1: sluitingstijden worden in deze nota
periode niet verruimd.

-

-

-

Uw zienswijze is in lijn met het beleidsvoornemen:
A. Extra borden bij de strandafritten plaatsen om
regels te verduidelijken aan strandgasten;
B. Jaarrond plaatsen van poepzakjesdispensers bij de
afritten;
C. Jaarrond aanlijngebod op het strand, ter hoogte van
Noordvoort opnemen in de APV en dit aangeven via
bebording ter plaatse.

Aanpassing
beleidspunt in de
nota.

De ODWH handhaaft op naleving geluidsnormen in het
paviljoen (conform Wet Milieu) en de gemeente
handhaaft op naleving van geluidsnormen in de APV ‘op
straat’.

-

Nota van Beantwoording op zienswijzen Nota Strandbeleid 2015-2020 “Kwaliteit aan de Kust”, na vaststelling raad 25 maart 2015
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GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

b.

Wij pleiten voor het vaststellen van het aantal
decibel dat maximaal is toegestaan voor
geluidsniveau voor de strandpaviljoens en het
opnemen van het aantal decibel in de
definitieve nota.

Dit onderwerp wordt niet inhoudelijk behandeld in de
strandnota. Bij de eerstvolgende algehele herziening
van de APV, zal hierover een beleidsregel worden
opgenomen. Tot die tijd kan de gemeente wel de
zorgplicht (Wet Milieu), die ondernemers hebben om
geluidsoverlast tegen te gaan, handhaven op het
maximale geluidsniveau. Dit is opgenomen in de nota
Positief Geluid.

-

c.

Wij zijn van mening dat er een handhavingsplan
met procedures moet zijn. Er is dan een
duidelijke handleiding waardoor handhaving en
toetsing op het vastgestelde beleid transparant
en meetbaar is.

In de gemeentelijke nota ‘Doelgericht Handhaven’, zijn
hier procedures en spelregels voor opgesteld.
Overeenkomstig het ‘Besluit Kwaliteitseisen Handhaving
Milieubeheer’ en rekening gehouden met landelijke,
regionale en lokale aspecten, stelt de nota jaarlijks
handhavingsprioriteiten vast. Per handhavingstaak zijn
beschreven: taakinhoud, taakomvang, doelstelling,
wijze van aanpak, kwaliteitsniveau en te gebruiken
kentallen.

-

Uw zienswijze is in lijn met het beleidsvoornemen;
Komende notaperiode zet de gemeente in op strengere
handhaving van het parkeerverbod op het strand.

-

De gemeente is voornemens om hiervoor een
handleiding c.q. een informatiefolder te maken.

-

Suggesties uit brainstormsessie 14 oktober 2014
13.
Goed om extra aandacht aan te geven aan
parkeren op het strand, maar nog belangrijker is
om er goed op te handhaven.
14.
Suggestie; geef duidelijk aan op gemeente site of in
de nota waar omwonenden c.q. bezoekers buiten
kantoortijden met hun klachten terecht kunnen en
welke instantie er vervolgens komt handhaven. Dit
schept duidelijkheid.
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Appellant

VRAAG / OPMERKING

GEMEENTELIJKE REACTIE

16.
Wijkvereniging De Zuid

1.
Uitbreiding exploitatievlak paviljoens bij drukke
dagen (‘voeten in het zand’): vereniging is van
mening dat hier zeer kritisch naar gekeken moet
worden. Risico is dat een nog groter deel (dan
1.000 m2) voor commerciële exploitatie wordt
gebruikt en er daardoor minder vrije strandruimte
over blijft. Een tijdelijke uitbreiding van max. 100
m2 - tegen huur meerprijs - lijkt hierbij redelijk.

De gemeente is voornemens om een strandterras,
aangrenzend aan het huidige exploitatievlak toe te
staan, zonder dat dit ten koste gaat van de openbaar
toegankelijke exploitatiezone c.q. van het vrije strand.

Een strandondernemer heeft de mogelijkheid om
maximaal 500 m2 aan strandterras te exploiteren
(voor aanvang jaar kenbaar te maken);

Op een vaste plek, (voor start van het seizoen
kenbaar te maken); grenzend aan het
exploitatievlak en passend binnen het
bestemmingsvlak.

Het terrasmeubilair dient iedere avond (direct na
sluitingstijd van het terras uit het zicht te worden
opgeruimd.

De exploitatieduur van een strandterras is gelijk aan
de exploitatieduur van het paviljoen (seizoen of
jaarrond);

Voor de exploitatie van een strandterras, wordt een
aanvullend huurbedrag in rekening gebracht, ter
grootte van vijf maanden, gebaseerd op het ter
plaatse geldende m2 terrastarief;

Op het strandterras is geen vaste terras inrichting of
verharding (windschermen, plankieren, stelcon
platen etc.) toegestaan;

Een terrasvergunning is verplicht en de
sluitingstijden (23.00 uur) terras gelden ook voor
strandterras.

Dhr. C. Vermeer
26 november 2014

2.
Uitsterfbeleid strandpaviljoens: de vereniging is
bezorgd over forse groei van het aantal (jaarrond)
paviljoens. Er is nauwelijks sprake van een
kleinschalig en charmant strand. Bij beëindiging
van een individuele paviljoenexploitatie, zou er dus
geen nieuwe exploitatievergunning meer worden

De gemeente is niet voornemens om in deze nota
periode, bij beëindiging van een individuele
strandexploitatie, een uitsterfbeleid na te streven van
paviljoens. T.a.v. (jaarrond) paviljoens hebben
ondernemers de afgelopen vijf jaar forse investeringen
gedaan in hun strandbebouwing. De intentie van zowel
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GEVOLGEN VOOR
NOTA
Wordt in de nota
aangepast

Rode tekst is
aangenomen
amendement tijdens
raadsvergadering
van 25 maart 2015
Dit is ook in de nota
verwerkt.

-
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verleend.
Appellant

VRAAG / OPMERKING

17.
Dhr. Passchier
Pr. Bernhardstraat 30
Noordwijk

1.
Aanschijnen van het strand zo snel mogelijk
verbieden, want de schijnwerpers verblinden de
strandwandelaars, vooral in de winter al erg vroeg
(vanaf 17:00 uur).

19 november 2014

2.
Voeten in het zand: nu is de verhouding tussen vrij
strand en horeca prima, dus houden zo. Geeft de
gemeente toe aan meer ruimte buiten de 1.000 m2
exploitatieruimte hiervoor, dan willen ondernemers
de volgende keer ‘met de voeten in het water’
kunnen.
3.
Sluit zich aan bij de zienswijze van de natuur- en
vogelvereniging, ook ten aanzien van Noordvoort.
Honden in dit gebied zijn geen aanwinst voor het
toerisme, zeehonden wel.
18.
Mw. M. Velzenboer
Parallelboulevard 166
2202 HS Noordwijk
10 oktober 2014

1.
Geeft aan dat een aantal paviljoens geen rekening
heeft gehouden met de mindervalide medemens en
dat niet ieder paviljoen beschikt over een invalide
toilet. Zien graag dat in de strandnota wordt
opgenomen dat een toegankelijke invalide toilet
verplicht is.

gemeente als ondernemers is dat deze investering niet
voor ‘een paar jaar‘ is bedoeld.
GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

In verband met het zeeleven en de fysieke veiligheid is
het niet toegestaan horizontaal op het strand gerichte
verlichting toe te passen. Bij de eerstvolgende algehele
herziening van de APV, zal hierover een verbod worden
opgenomen. Het verticaal –naar beneden- aanlichten
van loopruimte langs de gevel van een paviljoen, met
het oog op het vergroten van de (sociale) veiligheid, zal
worden toegestaan binnen een omtrek van maximaal 5
meter van de buitengevel van een paviljoen.

Beleidspunt wordt
aangepast.

Zie reactie bij 16.1: een strandterras t.b.v. ‘voeten in
het zand’ wordt toegestaan.

Beleidspunt wordt
aangepast.

Zie reactie bij 10.1 t/m 10.8

-

Dit onderwerp valt buiten het bestek van de strandnota,
maar ligt besloten in hogere (rijks)wetgeving:

Conform artikel 7 in het Besluit eisen inrichtingen
Drank- en Horecawet, is bepaald dat in de
onmiddellijke nabijheid van een (permanente)
horecalokaliteit, ten behoeve van bezoekers,
tenminste één rolstoel toegankelijk toilet moet zijn.

-

Nota van Beantwoording op zienswijzen Nota Strandbeleid 2015-2020 “Kwaliteit aan de Kust”, na vaststelling raad 25 maart 2015

23



In het bouwbesluit is vanaf 2003 bepaald dat er in
alle nieuw gebouwde horeca inrichtingen, groter dan
150 m2, een integraal toegankelijk - d.w.z: ook voor
mensen in een rolstoel - toilet moet zijn. Ook
moeten horecapaviljoens vanaf de openbare weg
rolstoeltoegankelijk zijn, eventueel door middel van
een hellingbaan.

Bovenstaande regels gelden in Noordwijk voor alle
jaarrond paviljoens waarvoor een bouwvergunning is
afgegeven. Voor seizoen paviljoens (tijdelijke
bouwwerken) is een rolstoel toegankelijk toilet niet
verplicht en is het aan de ondernemer om rekening te
houden met het gebruikscomfort dat men aan zijn
gasten wil bieden.
2.
Geeft aan dat bijna alle op/afritten te steil zijn
waardoor mindervalide mensen niet zelfstandig de
oprit op of af kan. Zien graag dat daar in de
strandnota aandacht aan wordt gegeven.

3.
Willen dat de afritten langer doorlopen naar zee
zodat de mensen in een rolstoel wat dichter bij de
zee kunnen komen.

4.
De invalideparkeerplaats op het Palace plein is te
steil waardoor het niet mogelijk is om op de

Bij de herinrichting van de ‘dijk en duin’ zeereep in
2008, zijn de meeste strandafritten (vooral 10 en 19) in
breedte en hellingshoek verbeterd, ook ten aanzien van
rolstoeltoegankelijkheid. Vanwege de vaste dijk en duin
functie, kunnen de meeste afritten echter niet worden
afgevlakt. Overigens mogen invaliden met gebruik van
een ontheffingskaart van een paviljoenhouder, per auto
bij een paviljoen in- en uitstappen.
De meeste strandafritten worden in het zomerseizoen
verlengd (tot maximaal aan de hoge vloedlijn
toegestaan), zodat het strand voor alle bezoekers goed
bereikbaar is. Daarnaast wordt mogelijk gemaakt dat
ondernemers een extra pad, evenals een dwarspad –
mede voor dit doel- mogen aanleggen. Buiten het
seizoen worden de stelcon platen weer weggehaald, om
wegspoelen ervan te voorkomen.
De gemeente deelt uw zienswijze. Bij de voorgenomen
herinrichting van het palace plein, wordt hier rekening
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Wordt in de
notatekst aangepast

Wordt in de
notatekst aangepast

-
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Appellant
19.
Reacties van
aanwezigen tijdens
algemene
informatieavond
19 november 2014

boulevard te komen. Verzoek om hier kritisch naar
te kijken.
VRAAG / OPMERKING
1.
Ten aanzien van ‘voeten in het zand’
a. Is het de bedoeling is dat de strandpaviljoens
uitbreiding krijgen voor de nieuwe mogelijkheid
van "met de voeten in het zand "?
b. Meerdere aanwezigen vrezen dat met dit
nieuwe initiatief het terras gewoon wordt
uitgebreid. Waarom dit dan niet gewoon binnen
de huidige exploitatieruimte mogelijk maken,
bijvoorbeeld door zand neer te leggen op het
terras?
2.
Bebording hondenverbod: enkele aanwezigen
melden dat de huidige borden die er staan niet
duidelijk zijn.
3.
Vrij strand in exploitatiezone paviljoens:
Een aanwezige heeft geconstateerd dat op plaatsen
waar ligstoelen staan mensen werden weggestuurd.

4.
Aanschijnen van de branding: Enkele aanwezigen
melden dat de verlichting met schijnwerpers van
paviljoens (aanschijnen van de branding) wel heel
fel zijn.

mee gehouden. (Dit valt buiten het bestek van de
strandnota).
GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Zie reactie bij 16.1:

-

Zie reactie bij 10.8. Bebording bij de afritten wordt
uitgebreid.

Aanpassing in de
nota tekst.

De exploitatiezone tussen strandpaviljoen/terras en
vloedlijn, waar een ondernemer strandmeubilair in het
losse zand verhuurt, is openbaar toegankelijk voor
iedere badgast die daar wil recreëren, met of zonder zelf
meegebracht strandmeubilair.

Wordt in de nota
tekst verduidelijkt.



Beleidspunt wordt
aangepast.



In verband met het zeeleven en de fysieke veiligheid
is het niet toegestaan horizontaal op het strand
gerichte verlichting toe te passen. Bij de
eerstvolgende algehele herziening van de APV, zal
hierover een verbod worden opgenomen.
Het verticaal –naar beneden- aanlichten van
loopruimte langs de gevel van een paviljoen, met
het oog op het vergroten van de (sociale) veiligheid,
zal worden toegestaan binnen een omtrek van
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maximaal 5 meter van de buitengevel van een
paviljoen.
5.
Strandhuisjes Langevelderslag en Duindamse Slag:
a. Een aanwezige vreest dat strandhuisjes bij
Langevelderslag zullen leiden tot onrust op deze
afgelegen plek.
b. Idee voor thematisch aanbieden van de
strandhuisjes, met de focus op gezondheid,
bijvoorbeeld een kleinschalig kuuroord voor
mensen met een beperking.
6.
Huurtarieven watersportverenigingen:
a. Verzoek om bij herziening van de (ZVN)
tarieven rekening te houden met het feit dat
deze geen gemeentelijke subsidie krijgt en
bijvoorbeeld de voetbalvereniging wel. De ZVN
draait volledig op vrijwilligers.
b.

Het huidige huurbedrag van ongeveer € 1.200,per jaar, staat in schril contrast met wat een
voetbalvereniging betaalt. De huurtarieven voor
ZVN zijn in de afgelopen 20 jaar niet veranderd,
maar zullen in de toekomst anders berekend
worden, namelijk per vierkante meter. Dit
betekent wellicht enige verhoging.

7.
Strandhuur: een aanwezige doet de suggestie om
de strandlocaties goedkoper te maken als deze
groener worden.

Zie reactie 10.3. Gemeente is voornemens om
medewerking te verlenen aan strandhuisjes op
genoemde twee locaties. Verhuur van strandhuisjes op
deze locatie is bedoeld voor rust en natuurzoekers maar
niet voor specifieke (doel)groepen.

Beleidspunt wordt
aangepast.

Zie ook reactie bij 5.3: de herziening van het huurtarief
wordt gebaseerd op de hoogte van het huidige
huurtarief voor de vereniging. Hierbij wordt expliciet
rekening gehouden met de maatschappelijk context van
een sportvereniging op het strand.

-

Zie ook bovenstaande reactie. De exploitatie van een
watersportvereniging op het strand, is niet vergelijkbaar
met die van een vereniging die gebruik maakt van een
gemeentelijke binnen- of buitensportaccommodatie.
Voor het gemeentelijk beleid t.a.v. exploitatie en
subsidiering van watersportverenigingen en hun
accommodaties (op het strand), wordt verwezen naar de
nota sportaccommodatie- en subsidiebeleid.

-

Komende nota periode wordt onderzocht in hoeverre de
tarieven in de nabije toekomst op marktconforme wijze
zijn aan te passen. Mocht hiertoe aanleiding zijn, dan
wordt uw suggestie hier in meegenomen.

-

-
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8.
Strandaccommodaties: de rolstoeltoegankelijkheid
van paviljoens laat te wensen over: wat is hierover
in geldende bouwverordeningen geregeld?

9.
Bezoekersonderzoek: is er inzicht in de drukte op
het strand?

Appellant

VRAAG / OPMERKING

20.
Vereniging
belangenbehartiging
strandpaviljoenexploita
nten- en eigenaren aan
het Noordwijkse strand

1.
T.a.v. het voorwoord (p.5 in de nota): verzoek om
(vooral) de tweede alinea van het voorwoord aan te
passen, zodat deze past bij de intenties en
uitgangspunten van kwaliteitsontwikkeling:
continueren en intensiveren.

Dhr. J. Klinkenberg

2. Zie 1.2.1 Doel: de groene tekst in de 3e alinea op
p.8 past niet bij de 2e conceptnota. Graag
verwijderen.

Witte de Withstraat 6
2202 JM Noordwijk

3.
Zie 1.2.2 Proces: het rood gekleurde stuk tekst op
p.8 zou verwijderd moeten worden: de nota is niet
verrijkt maar verarmd met de standpunten van het
nieuwe college.

Zie ook reactie bij 18.1. Ten aanzien van de
bereikbaarheid is in afdeling 6.10 van het bouwbesluit
bepaald dat een (horeca) bouwwerk -waarvoor na 2003
een bouwvergunning is afgegeven- vanaf de openbare
weg toegankelijk moet zijn voor personen met een
functiebeperking, zo mogelijk door middel van een
hellingbaan.
Voorgenomen uitvoering van een bezoekersonderzoek,
moet een actueel beeld geven van de drukte op het
strand; op diverse verschillende tijdstippen, naar
weertype, en op verschillende dagen en seizoenen.
GEMEENTELIJKE REACTIE

-

GEVOLGEN VOOR
NOTA

De gemeente is van mening dat het voorwoord de
huidige ontwikkelkoers op passende en juiste wijze
verwoordt.

-

De gemeente deelt uw mening niet. Naar aanleiding van
een recente extra ronde van informatie- en meedenk
bijeenkomsten en mede door ter visielegging van de
huidige concept nota, zal ook de definitieve nota met
brede maatschappelijke instemming tot stand komen.

-

Genoemde tekstpassage wordt aangepast naar
aanleiding van de extra meedenk- en informatie
bijeenkomsten en de recente inspraakronde.

Nota tekst wordt
aangepast.

Nota tekst wordt
aangepast.
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4.
Zie 2.1 Resultaat vorige nota.
a. Tweede alinea met “keerzijde….. knellen”.
Waarop is deze bewering gebaseerd? Vreemde zin
en geen feit, dus graag verwijderen.

De formulering van de alinea wordt aangepast. Feit is en
blijft dat de druk(te) op en rond het strand door grotere
strandexploitaties en door toename van logistiek
verkeer is toegenomen. De notie is dat de capaciteit van
afritten en strand hierdoor vaker knelt.

b. Groene tekst in 2.1 “De schaalsprong….
Strandbeleving”. Waarop is deze mening
gebaseerd? De niet vrije strandgedeelten staan
voor het overgrote deel van het jaar leeg dus geen
effect op de vrije strandbeleving. Deze tekst dus
ook graag verwijderen want strookt niet met de
dagelijkse praktijk.

Veel paviljoens zijn groter geworden en de jaarrond
paviljoens staan verder richting zee. Daardoor komen de
vrije stranden in de verdrukking. Daarnaast is
meerdere malen geconstateerd dat strandondernemers
meer strand voor hun bedden en schermen in gebruik
nemen dan is toegestaan.

-

c. “De toegankelijkheid……strandafritten.. onveilige
situaties, dit ondermijnt het kwaliteitsbeeld…”. De
gemeente pretendeert klachten te krijgen over
onveilige (verkeer)situaties op de afritten. Hoeveel
zijn dat er dan? Zijn deze gegevens voorhanden en
kunnen wij deze in het kader van de WOB hierover
beschikken? Los daarvan zij wij het niet eens met
de bovenstaande stelling, in willen dat dit gedeelte
wordt verwijderd uit de nota.

Diverse stakeholders (w.o. politieke partijen en NOV en
bewonersverengingen) hebben in de voorbereiding op
de huidige concept nota aangegeven dat de
verkeerssituatie t.a.v. bevoorrading op afritten soms
onoverzichtelijk is en dat dit leidt tot onveilige situaties
bovenaan de afrit (vrachtauto’s op de promenade/dode
hoek), op de afrit (achteruit rijden) en bij paviljoens.
Niet alle klachten en zienswijzen hierover staan op
papier. Niemand is gebaat bij onveilige situaties en
daarom zoekt de gemeente graag naar oplossingen om
de verkeerssituatie hier te verbeteren.

-

d. “…De gemeente krijgt steeds meer
handhavingstaken… en wordt de uitdaging om
adequaat te kunnen handelen steeds groter”. Wij
delen deze mening niet en dus moet de tekst
worden verwijderd”. Welke handhavingstaken zijn
er bij gekomen voor de gemeente op het strand?

Het betreft hier met name de handhavingstaken ten
aanzien van (strand)veiligheid, APV en openbare orde.
Taken die tot een paar jaar geleden vooral door de
(strand)politie werden uitgevoerd, maar die nu door een
klein team van gemeentelijke handhavers worden
uitgevoerd. Het is met recht een uitdaging om op alle 13
kilometers aan Noordwijks strand adequaat te handelen.

-
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Appellant

VRAAG / OPMERKING

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

5.
Zie 2.2 Doelstelling 2014-2019:
a. T.a.v. laatste alinea p.9: wie bepaalt wat
voldoende rust en ruimte is voor onze
strandbezoekers en wat wordt met rust
bedoeld?

Onze strandzonering is het instrument dat een balans
waarborgt tussen strandgebruik op rustige en op meer
intensieve locaties, zodat alle gebruikers -van
natuurliefhebbers en rustzoekers tot watersporters en
strandexploitanten- hun activiteiten kunnen ontplooien.

-

Het (nog) groter groeien van commerciële
strandbebouwing staat niet garant voor betere kwaliteit.
Uitgangspunt is dat deze kwaliteit moet worden gezocht
binnen de huidige exploitatie oppervlakte in het
geldende bestemmingsvlak.

-

Reactie op 20.6 a t/m f:

Beleidspunt vervalt.

b.

T.a.v. de suggestie dat de meeste
belanghebbenden vinden dat verruiming in
commerciële meters en gebruiksmogelijkheden
niet wenselijk is, zijn wij van mening dat
verruiming van het aantal paviljoens niet, maar
verruiming in kwaliteit verhogende
gebruiksmogelijkheden wel erg gewenst zijn.
Welke belanghebbenden vinden verruiming in
strandgebruik niet wenselijk? En over welke
verruiming hebben we het dan?

6.
T.a.v. 3.3.1 Wisselwerking strand en Boulevard
a.

T.a.v. strand en boulevardbeleving: hoe denkt
de wethouder strand en horeca weer in balans
te krijgen?

b.

Hoe kunnen de exploitatiemogelijkheden van
horeca op het strand meer in lijn komen met de
horeca op de KW Boulevard? Welke visie heeft
het college hierop?

Het strand en de daar aanwezige paviljoens zijn geliefd
bij vele badgasten. Met de komst van de
jaarrondpaviljoens en de verruiming in de maatvoering
heeft het strand een positieve groei ondergaan.
Net als strandondernemers, wenst de gemeente dat de
succesformule van het strand (vernieuwende en
kwalitatief onderscheidende horecaconcepten) zich ook
op de boulevard en op de Grent zal manifesteren.

c.

Is het niet eerder andersom? Hoe kunnen
ondernemers op de KW Boulevard in lijn komen
met het strand: op welke wijze kan de
gemeente hier een positieve bijdrage aan
leveren?

In de nieuw te ontwerpen Integrale Ruimtelijke Visie zal
aandacht worden besteed hoe strand en boulevard en
mogelijk ook de Grent elkaar kunnen versterken, zodat
Noordwijk als geheel aantrekkelijk is voor de toerist om
te bezoeken en te verblijven.
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d.

e.

f.

Het college zou zich moeten beraden op een
unieke mogelijkheid voor onze horeca en retail
collega’s op de Grent en de KW boulevard,
zodat zij weer willen investeren in een
kwalitatief aantrekkelijk horeca- en
winkelgebied.
Verzoek om de tekst over wisselwerking
boulevard en strand aan te passen en hierin te
verwoorden dat ondernemers op strand, Grent
en KW Boulevard gezamenlijk optrekken naar
een “Noordwijkse Gastvrijheid 2020”.
Bovenstaande verzoek geldt ook t.a.v. de zin
“passende handhaving van exploitatieruimte op
het strand draagt bij tot herstel van balans
tussen strand, boulevard en Gent”. Dit lukt niet
als strandondernemers ‘een stap terug’ moeten
doen.

Het is wenselijk dat het gezamenlijk optrekken in het
kader van ‘Noordwijkse Gastvrijheid 2020’ daar verder
aandacht in krijgt.
Omdat dit onderwerp niet in de strandnota thuishoort,
wordt dit uit de nota gehaald.
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Appellant

VRAAG / OPMERKING

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

7.
T.a.v. 3.5.1 Beheer en Onderhoud
Vervangen van kastanje schermen kan alleen
plaatsvinden na aanpassen van de afritten.

Bij realisatie van het natuurlijk wandelpad, wordt ook de
uitstraling van de strandafritten geoptimaliseerd.

Wordt toegevoegd in
de nota tekst.

8.
3.5.2. Verbeteren verkeersveiligheid
Wij kunnen ons helemaal vinden in de originele
zwarte tekst bij 3.5.2 over verbetering
verkeerssituatie bij laden en lossen. De blauwe
tekstaanpassing over ‘parkeerverbod’ leidt hier
echter tot verwarring. Daarom verzoeken wij om de
in de loop der jaren gemaakte afspraken tussen
gemeente en paviljoens omtrent parkeren en
bevoorraden in de strandnota vast te leggen:
a.

Auto’s van leveranciers mogen tijdelijk worden
geparkeerd bij het paviljoen t.b.v. laden en
lossen.

b.

Van alle leveranciers zijn per paviljoen lijsten
overlegd bij gemeente en politie. Leveranciers
en eigenaren (bedrijfsauto’s) van paviljoens
hoeven geen ‘strandparkeerkaart’ achter de ruit
te leggen en worden niet beboet door de politie
of overige handhavingsambtenaren.

c.

Niet vaste leveranciers en onderhoudsbedrijven
kunnen hun bedrijfsauto’s met gereedschappen
en onderdelen op het strand parkeren tijdens
de werkzaamheden. Hiervoor zijn 3
strandparkeerkaarten toegezegd, waarvan er 2
zijn ontvangen. Alle paviljoenhouders willen
graag 3 (nieuwe) kaarten in ons bezit hebben.

T.a.v. 20.8.a t/m 20.8.d:
Mede uit oogpunt van een goede toegankelijkheid voor
toeleveranciers, onderhoudsbedrijven, mindervalide
gasten en strandondernemers, zal het
ontheffingenbeleid voor voertuigen op afritten en bij
paviljoens als volgt in de APV worden aangepast:

Paviljoenhouder krijgen twee ontheffingskaarten,
beide te gebruiken voor:
o de eigenaar van een paviljoen t.b.v. laden
en lossen: dus niet voor parkeren;
o derden, voor het in- en uit laten stappen van
minder valide gasten / rolstoelgebruikers bij
een paviljoen: echter niet om daar te
parkeren;
o reguliere onderhouds- en reparatiebedrijven
(auto bij paviljoen neerzetten voor de duur
van het onderhoud);

Reguliere bevoorraders en duidelijk herkenbare
bedrijfsvoertuigen, hebben voor het laden en lossen
geen ontheffingskaart nodig.
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d.

De blauwe tekst ‘tevens dient in voorkomende
gevallen zo veel mogelijk gebruik te worden
gemaakt van bestaande
(strandrolstoel)voorzieningen.,… ook bij halen
en brengen van gasten….” , strookt niet met uw
opmerking in brief 2012-3727, dat niet
verbaliserend zal worden opgetreden tegen
parkeren bij het paviljoen bij halen en brengen
van op rolstoel aangewezen gasten. Daarom
dient deze blauwe tekst te worden verwijderd.

e.

Een strandondernemer kan niet het recht
ontzegd worden om t.b.v. genoemde aan- en
afvoer zijn auto tijdelijk op het strand te
parkeren.

9.
T.a.v. 3.5.3 Verbeteren sociale veiligheid
Wij denken en doen graag actief mee aan
verbeteren van de afrit verlichting.
a. Wat verstaat de gemeente onder ecologisch
passend lichtbeeld?
b. Lichtopbrengst? Maatvoering? Afstand tot
elkaar?
c. Op welke gronden kiest de gemeente voor
ecologisch passend lichtbeeld?
d. Wanneer dit op grond van ingediende visies,
zienswijzen of afspraken met de
natuurvereniging is gedaan, verzoeken wij
o.b.v. WOB, inzage in alle visies die hierover
zijn ontvangen.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Zie 8.a en 8.b: net als de meeste ondernemers van
omliggende horeca- en winkelstraten, hebben
paviljoenhouders niet het recht om een auto naast hun
bedrijf te parkeren.

-

Reactie op punten a. t/m d.
Na vaststelling van de nota wordt dit beleidspunt verder
ingevuld, met inbegrip van aspecten hiernaast.
Uitgangspunt is dat het verlichten van de afritten moet
passen bij de kwaliteit die de gemeente hier voor ogen
heeft. Dit is verwoord in het lichtbeleidsplan.

-

Nota van Beantwoording op zienswijzen Nota Strandbeleid 2015-2020 “Kwaliteit aan de Kust”, na vaststelling raad 25 maart 2015

32

Appellant

VRAAG / OPMERKING

10.
T.a.v. 3.5.4 Verlichting op het strand / richting zee
Omwonenden hebben geen overlast van dit licht en
bij oefening en acties van de KNRM, worden de
lichten uitgeschakeld. Strandwandelaars zijn juist
blij met de verlichting. Wellicht kan met het
verlichtingsverbod worden gewacht totdat het
strandgastenonderzoek is uitgevoerd.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA



-





11.
4.2.5 Aanpassing gebruiksmogelijkheden
De gevolgen van de uitbreiding van KSN en ZVN
moeten goed onderzocht en geïnventariseerd
worden, alvorens hierover besluiten worden
genomen. Wellicht goed om hierbij de locaties van
de verenigingen te herzien, zodat de groei in
watersportbeoefening (vooral kiten) zonder gevaar
voor de overige recreanten kan worden
gefaciliteerd.

Tijdens de evaluatie van de nota in 2013, hebben
diverse belanghebbenden (o.a. wijkverenigingen,
bewoners, natuurverenigingen en KNRM)
aangegeven dat het verlichten van de zee tot
overlast leidt. In verband met het zeeleven en de
fysieke veiligheid is het niet toegestaan horizontaal
op het strand gerichte verlichting toe te passen. Ook
met andere verlichting op het strand dient
terughoudend te worden omgegaan.
Bij de eerstvolgende algehele herziening van de
APV, zal een verbod op het expliciet (horizontaal)
verlichten van het strand c.q. van de branding met
schijnwerpers, hierin als beleidsregel worden
opgenomen.
Het verticaal –naar beneden- aanlichten van
loopruimte langs de gevel van een paviljoen, met
het oog op het vergroten van de (sociale) veiligheid,
zal worden toegestaan binnen een omtrek van
maximaal 5 meter van de buitengevel van een
paviljoen.

In het geval van KSN jaarrond op het strand, gaat het
alleen om uitbreiding van kite surfen in hun bestaande
aanlandingszone in de drie wintermaanden (dus
wanneer naastgelegen paviljoens van het strand zijn).
T.a.v. kiten in de ZVN aanlandingszone, is de gemeente
vooralsnog voorstander van een pilot van twee jaar. Bij
evaluatie daarvan, zal worden getoetst of er sprake is
geweest van gerapporteerde veiligheidsincidenten op
het strand of in de branding. Zie ook de reactie bij 1.10
en 2 a. en b.).
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12.
4.4.1 Honden op het strand
Onze wens is dat honden, mits aangelijnd, bij ieder
paviljoen die dat wil, worden toegestaan c.q. dat
het verbod gedoogd blijft. Wij vinden het een goed
idee om poepzakjes dispensers aan alle afritten te
hebben, zodat het strand en de afritten poep vrij
kunnen blijven.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Op het strand met intensieve strandrecreatie (beide
boulevards en de Zeereep) zijn honden verboden tussen
1 juni en 31 augustus, beginnend bovenaan de afrit. Om
honden ook in deze periode bij paviljoens toe te kunnen
laten, zal de APV hierop worden aangepast:

Alle paviljoen ondernemers tussen afrit 2 en afrit 21,
wordt de mogelijkheid geboden om honden –mits
aangelijnd- tussen 1 juni en 31 augustus toe te
laten in hun paviljoen of op hun verharde terras;

Honden worden niet toegestaan op het strandterras.

Wordt in de nota
aangepast

Strandexploitanten mogen zelf bepalen of zij honden wel
of niet toelaten in hun horeca inrichting. Om verwarring
bij bezoekers en hondenbezitters te voorkomen, moeten
ondernemers hun gasten zelf attent maken op het
hondenverbod op het strandterras en het strand. Alle
gebod -en informatieborden tussen afrit 2 en afrit 21,
moeten daarom worden verduidelijkt.
13.
4.5 Motorvoertuigen
Zie reactie bij punt 8.

Zie reactie bij 20.8.
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GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

14.
5.1.4 Gebruiksmogelijkheden strandpaviljoens

Reactie t.a.v. 14 a t/m c.
Wij delen uw zienswijzen niet. De gemeente is van
mening dat het aanbrengen van aan het paviljoen
bevestigde knikarm schermen of rolluifels –zeker in
combinatie met zijschermen en terrasverwarming- op
indirecte wijze kunnen leiden tot permanente uitbreiding
van bebouwde (binnen)ruimte. Dit is in strijd met het
bestemmingsplan en ook met de huurtarieven die de
gemeente hanteert voor terras en paviljoenruimte.

Tijdens de
raadsvergadering
van 25 maart 2015
is de Motie: Geef
hedendaagse
terrasoverkappingen
een kans
aangenomen.

De ruimtelijke, juridische en APV regelgeving op De
Grent en de boulevard is niet vergelijkbaar met het
strand. Daarom is het gelijkheidsbeginsel hier niet van
toepassing. Ook de exploitaties aan de Grent en
Boulevard zijn anders dan op het strand:
strandpaviljoens zijn primair gericht op verhuur van
strandmeubilair, strandrecreatie en het verstrekken van
ter plaatste te nuttigen van voedsel en dranken.

Men roept het
college op:
Op de diverse
locaties met de
paviljoenhouders in
gesprek te gaan
over de
mogelijkheden die
zij zien voor niet
permanente
terrasoverkappingen
anders dan de
parasols en
voorbeelden hiervan
aan de
gemeenteraad te
presenteren
alvorens
alternatieven voor
de traditionele
parasols uit te
sluiten.

t.a.v. terrasoverkappingen
Het is ons niet duidelijk waarom flexibele
terrasoverkappingen worden gezien als uitbreiding
van bebouwd paviljoen oppervlak:
a. Flex tentdoeken en reuzenparasols met zijzeilen
bieden uitkomst bij het overdekken van
terrasdelen tegen wind en regen.
b.

Grote parasols zijn niet te gebruiken als ze aan
het eind van de dag moeten worden ingeklapt:
dit duurt te lang. Bovendien geen beschutting
tegen wind of flinke regen.

c.

De voorwaarde die worden gesteld ‘mits in
overeenstemming met voornoemde punten’
begrijpen wij niet, dus we nemen aan dat alle
nu gebruikte parasols hieraan voldoen?

Wij vragen het college om haar standpunt inzake de
flexibele terrasoverkapping te wijzigen en de
paviljoenhouders toe te staan deze te plaatsen,
zodat de gasten meer comfort wordt geboden: dit
verstevigt de concurrentiepositie van het
Noordwijkse strand.

De gemeente blijft daarom bij haar standpunt dat iedere
vorm van uitbreiding van vaste horecabebouwing op het
strand niet is gewenst. De gewenste kwalitatieve
uitstraling van tijdelijke terrasoverkapping kan ook
bereikt worden met mooie hoogwaardige parasols, die
aan het eind van de dag kunnen worden ingeklapt.
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GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

15.
T.a.v. 5.1.4 II: souterrain/kelderruimte jaarrond.
Behalve Beachclub O, kunnen de overige jaarrond
paviljoens slechts een kruipruimte creëren die Arbo
technisch niet fatsoenlijk kan worden gebruikt voor
de opslag van goederen, anders dan wat voorraad.
Overige goederen moeten we aan de achterzijde
kwijt.

Tekstpassage betreft het uitgangspunt dat goederen en
fust inpandig en/óf in kelderruimte –voor zover
mogelijk- dienen te worden opgeslagen. Enkele
ondernemers hebben hier in het ontwerp van hun
jaarrond paviljoen rekening mee gehouden. Zie ook
onderstaande reactie.

Wordt in de nota
aangepast.

maximaal 50 m2 extra, bovenop de maximaal 1.000 m2
exploitatieoppervlakte ten behoeve van een logistieke
aanbouw wordt toegestaan:

Toegestaan voor jaarrond en seizoensgebonden
paviljoens;

Alleen voor fust en afval bestemd die anders buiten
het paviljoen staan, niet voor andere
bedrijfsdoeleinden;

Voor de aanbouw wordt jaarlijks een huurbedrag
van het tarief voor bebouwde oppervlakte geheven;

Beeldkwaliteit / architectuur: aanbouw moet in de
stijl van het paviljoen worden opgetrokken;

Nokhoogte maximaal 4 meter;

Aanbouw moet voldoen aan welstand en is
vergunningplichtig (wabo + HHR)).

Wordt in de nota
aangepast.

De gemeente is van mening dat bevoorrading:

Bij jaarrond paviljoens achter het paviljoen dient
plaats te vinden;

Bij seizoen paviljoens achter het paviljoen, daar
waar dat kan.

Daar waar dit vanwege ruimtegebrek nu niet
mogelijk is, zal de gemeente samen met de
ondernemers in gesprek gaan over passende
oplossingen.

Wordt in de nota
verduidelijkt.

T.a.v. 5.1.4. III: Kwaliteitsverbetering achterzijde.
De ‘rommelige uitstraling’ is spijtig maar
onvermijdelijk omdat er jaarrond geen omheining
mag staan, terwijl seizoen paviljoens dit in het
seizoen wel mogen doen. Wanneer de opslag alsnog
binnen een extra bouwwerk mag plaatsvinden, zou
dit een kwaliteitsslag zijn en daarom verzoeken wij
om een bouwwerk buiten de 1.000 m2 bebouwing
toe te staan, dit uiteraard in de bouwstijl van het
paviljoen en geplaatst in overleg met HHR en
gemeente.

16.
T.a.v. 5.1.4. IV: Bevoorrading paviljoens.
De nota stelt dat er passende oplossingen worden
gezocht om dit gastvriendelijk te maken. De blauwe
tekst over vermijden van extra beton op het strand
en bundeling van leveranties etc, gaat echter
voorbij aan initiatieven die ondernemers in dit
kader al hebben gedaan. Wij gaan graag met de
gemeente in overleg over uitvoerbare oplossingen
en met behoud van de extra aangebrachte stelcon
platen.
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17.
T.a.v. 5.1.5: gebruiksmogelijkheden exploitatiezone.
a. De vereniging is van mening dat de huidige
huurcontracten duidelijk vermelden dat strand
ondernemers over de hele strook van 90m tussen duinvoet en vloedlijn- van de gemeente
huren, waarbij de huurprijs is gebaseerd op de
vierkante meters in gebruik genomen terras en
paviljoenruimte. Dat zij het ‘strandstoelendeel’
van de exploitatie ‘om niet’ zouden mogen
gebruiken, is dan ook onjuist.
b.

“Plankieren en andere vormen van verharding
en terrasopstellingen buiten het exploitatievlak
niet zijn toegestaan”. Deze zin graag uit de
nota schrappen, want ondernemers plaatsen al
jaren stelconplaten in het verlengde van de
afritten, dit t.b.v. van een betere
bereikbaarheid voor bevoorrading en
strandgasten. Op het stand maken onze gasten
dankbaar gebruik van houten loopplanken,
tussen het te verhuren strandmeubilair.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Uit juridische toetsing van het geldende huurcontract
blijkt dat strandondernemers het strandgedeelte ten
behoeve van de verhuur van stoelen, parasols,
windschermen en dergelijke, valt onder het gehuurde.
Dit betekent niet dat geen (geldelijke) vergoeding kan
worden gevraagd voor zaken die thans niet onder de
werkingssfeer van de vigerende overeenkomst vallen.

Aanpassen in de
nota.

Om zoveel mogelijk vrije stranddelen te behouden, die
recht doen aan de beleving van ‘strand en zand’, is en
blijft het niet wenselijk om buiten het exploitatievlak
naar eigen invulling een netwerk van strandwegen en –
paden aan te leggen. Dit gaat voorbij aan het op eigen
initiatief verlengen van een strandafrit met een paar
meter stelconplaten. Om de loop tussen strand en
paviljoen –vooral ook voor minder valide- badgasten
makkelijker te maken, is het de strandexploitant
toegestaan om tussen paviljoen en hoge vloedlijn één
extra looppad zeewaarts neer te leggen en één
dwarspad, evenwijdig aan het duin:

Het dwarspad is maximaal 30 meter lang, zodat er
voldoende vrij strand over blijft;

De looppaden mogen maximaal 2 meter breed zijn;

Uitgangspunt is dat rolstoelgebruikers makkelijk op
de paden kunnen manoeuvreren.

Aanpassen in de
nota.
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d.

Wij verzoeken de gemeente om medewerking
te verlenen om terrasbediening ‘met de voeten
in het zand’ mogelijk te maken in de voor
strandverhuur bedoelde exploitatiezone.

Dat terrasopstellingen van tafels en stoelen,
banken en ander aanverwant meubilair in het
strandverhuur deel niet is toegestaan is in strijd
met het huurcontract, dat stelt dat je wel
stoelen en banken los in het zand mag zetten.
Dus deze zin graag uit de nota schrappen.

De huidige trend van eten en drinken ‘met de voeten in
het zand’, voegt sfeer en beleving toe voor onze
badgasten. Daarom wordt aan alle ondernemers op het
strand de mogelijkheid geboden om een strandterras te
exploiteren: een kleinschalige opstelling met
terrasmeubilair, dat naar omvang, gewicht en uiterlijk,
getuigt van een tijdelijk c.q. niet permanent karakter:

Een strandondernemer heeft de mogelijkheid om
maximaal 500 m2 aan strandterras te exploiteren
(voor aanvang jaar kenbaar te maken);

Op een vaste plek, (voor start van het seizoen
kenbaar te maken) grenzend aan het exploitatievlak
en passend binnen het bestemmingsvlak;

Het terrasmeubilair dient iedere avond (direct na
sluitingstijd van het terras) uit het zicht te worden
opgeruimd.

De exploitatieduur van een strandterras is gelijk aan
de exploitatieduur van het paviljoen (seizoen of
jaarrond);

Voor de exploitatie van een strandterras, wordt een
aanvullend huurbedrag in rekening gebracht, ter
grootte van vijf maanden, gebaseerd op het ter
plaatse geldende m2 terrastarief;

Op het strandterras is geen vaste terras inrichting of
verharding (windschermen, plankieren, stelcon
platen etc.) toegestaan;

Een terrasvergunning is verplicht en de
sluitingstijden (23.00 uur) terras gelden ook voor
strandterras.
Het plaatsen/verhuren van stoelen en banken is op
grond van het huurcontract toegestaan en deze mogen
los in het zand worden gezet. Een terrasopstelling met
eventueel verharding eronder en vaste windschermen is
echter niet toegestaan.
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e.

Is van mening dat de opgelegde verplichting die
ondernemers hebben om het strandmeubilair
verhuur deel in de exploitatiezone openbaar
toegankelijk te houden voor strandgasten, die
hun eigen strandmeubilair daar plaatsen, in
strijd is met de college opvatting over behoud
van kwaliteit en identiteit c.q. kwaliteitsbeeld
van een strandpaviljoen. Het zorgt voor een
verrommeld strandbeeld en is niet wenselijk.
Met het voorstel om de exploitatiezone af te
palen en exclusiviteit te bieden voor de
strandexploitant, schep je duidelijkheid voor
paviljoenhouders en voor alle badgasten.

18.
T.a.v. 5.1.5. IV Speeltoestellen
“.. rondom mogen geen afzettingen worden
geplaatst”. Dit is een lang lopende discussie. Het
gedogen van de huidige afzettingen is wenselijk
totdat de analyse van het badgastenonderzoek is
afgerond (dus graag een vraag opnemen hierover).
Graag bovenstaande zin in de nota schrappen.

Exploitatiezone is en blijft openbaar toegankelijk voor
iedere badgast die daar eigen strandmeubilair wil
neerzetten en dit aan het eind van de dag weer
meeneemt. De gemeente deelt uw zienswijze niet, dat
dit leidt tot verrommeling van het strandbeeld. De
gemeente is dan ook niet voornemens om welk deel van
de exploitatie zone dan ook af te palen en exclusief te
houden voor betalende gasten. Een strandondernemer
mag dit deel gebruiken voor verhuur van zijn/haar
strandmeubilair, maar gasten die in dit deel hun eigen
handdoek uitrollen, mogen niet worden weggestuurd. )

De lang geldende opvatting van de gemeente, is dat een
ondernemer zelf speeltoestellen in het bestemmingsvlak
/ exploitatiezone ‘in het zand’ mag plaatsen voor
algemeen gebruik door strandgasten. Het afzetten ervan
is echter niet toegestaan, want:
1. Afgezette speeltoestellen hebben geen openbaar
karakter;
2. Afzetting suggereert begeleiders van kinderen dat er
veiligheidstoezicht is bij de speelvoorziening en/of
een kind hier zonder ouderlijk toezicht kan spelen.
3. Dit kan ertoe leiden dat een speeltoestel niet vrij
toegankelijk is voor niet-gasten van een
horecapaviljoen;
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19.
T.a.v. 5.2.6 Huurtarieven
I.
berekeningsgrondslag:
De groene tekst is niet volledig genoeg. De
volgende tekstwijziging wordt voorgesteld: “De
gemeente heeft met de paviljoenhouders
huurovereenkomsten onbebouwde grond afgesloten
die zijn aangegaan voor de huur van een nader
bepaald gedeelte van het strand ter breedte van 90
meter van noord naar zuid gemeten en met een
lengte van de duinvoet / afzettingsdraad tot aan de
vloedlijn. Voor de huur van deze onbebouwde grond
betalen zij een pachtprijs die is gebaseerd op het
aantal vierkante meters terras dat het daar op
geplaatste paviljoen heeft en het aantal vierkante
meters paviljoen”.
II.
Herziening tariefstelling
De vereniging is voorstander van een
marktonderzoek, met dien verstande dat dit de
landelijke tarieven in kaart brengt en niet alleen de
Noordwijkse markt. Ondernemerssucces mag niet
leiden tot een hogere pachtprijs.
20.
5.1.7 Sluitingstijden
De dagelijkse sluitingstijd (0:00 uur) werkt prima.
De wens van de vereniging is om een openingstijd
tot 1:00 uur te mogen hanteren bij besloten
feesten, mits een paviljoen een goede
geluidsisolatie heeft. Volgens de APV kan slechts
een beperkt aantal keren gebruik worden gemaakt
van de x-dagen regeling. Dit leidt bij sommige
paviljoens tot beperkingen en tot annulering van
feesten van gasten.

Tekst over strandhuur wordt aangepast. Hierin wordt de
conclusie van de juridische toets van het huurcontract
meegenomen.
Tekst wordt
aangepast.

In komende notaperiode wordt onderzocht of en in
hoeverre de huidige ABCD locatiefactoren en
huurtarieven nog actueel en marktconform zijn, of dat
het wenselijk is om deze op termijn aan te passen. Het
toetsende onderzoek, zal vanaf 2017 inhoudelijk vorm
moeten krijgen.

-

Zie reactie bij 15.1

Tekst wordt
aangepast.
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GEMEENTELIJKE REACTIE

21.
5.2.2 Ontwikkeling jaarrondbebouwing
watersportverenigingen:
a. Met het jaarrond gaan van de KSN, neemt de
kans op ongelukken door kitesurfers toe.
Verzoek om eerst een impact analyse te doen
naar de gevolgen van jaarrond KSN voor
veiligheid, ruimte en rust.

Het gaat hier alleen om uitbreiding van kitesurfen in hun
bestaande aanlandingszone in de drie wintermaanden,
dus wanneer naastgelegen paviljoens van het strand
zijn. Belangrijkste voordeel is dat de veiligheid van het
kitesurfen in de KSN aanlandingszone (walschipper)
hierdoor jaarrond is te waarborgen. De gemeente deelt
echter uw mening dat een risico inventarisatie zal
moeten plaatsvinden omtrent de veiligheid van
watersporten in het algemeen. Het voornemen is om
deze inventarisatie medio 2015 uit te voeren.

Bovendien ontneemt de huidige KSN locatie (nog
geen jaarrond bestemming) de mogelijkheid voor
paviljoen Bries om in de toekomst jaarrond te
kunnen gaan, omdat ze te dicht bij elkaar liggen.

Deze notaperiode wordt het aantal jaarrond paviljoens
niet uitgebreid, er kan daarom niet expliciet rekening
worden gehouden met toekomstige wensen van
strandondernemers die komende nota periode niet
mogelijk zijn. De gemeente is daarom voornemens om
-mede met het oog op jaarrond toezicht op watersport
beoefening- de komende notaperiode medewerking te
verlenen aan jaarrond plaatsing van het KSN
clubgebouw op hun huidige bestemmingsvlak.

22.
5.2.3. Beleidskader jaarrond
Ten aanzien van de uitbreidingswensen KSN en
ZVN moet goed worden geïnventariseerd wat de
gevolgen zijn voor rust en ruimte op het strand:
waar gesport wordt, kan doorgaans niet worden
gerecreëerd en andersom. Dit geldt vooral voor het
kitesurfen. Wellicht is het goed om de locaties van
de verenigingen te herzien, zodat op een veilige
manier invulling kan worden gegeven aan
uitbreidingswensen.

Zie ook bovenstaande reactie.
De locatie van de ZVN staat niet ter discussie, dus er is
geen aanleiding om de ZVN op te schuiven.

Bij de KSN jaarrond op het strand, zou het alleen
gaan om uitbreiding van kitesurfen in hun bestaande
aanlandingszone in de drie wintermaanden (dus als
naastgelegen paviljoens van het strand zijn).

Kiten in de ZVN aanlandingszone, zal bij wijze van
proef in 2015 en 2016 worden toegestaan. Bij
evaluatie daarvan, zal worden getoetst of er sprake
is geweest van gerapporteerde veiligheidsincidenten
op het strand of in de branding. Zie ook de reactie
bij 1.10 en 2 a. en b.).
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23.
5.3 Strandhuisjes
Noordwijk loopt achter bij rest van de
kustgemeenten bij ontwikkeling van strandhuisjes.
Met het oog op eerlijke kansen voor ondernemers,
vinden wij dat de gemeente medewerking moet
verlenen aan (alle) initiatieven voor huisjes, in
samenhang met wens van ondernemer en ruimte
binnen het bestemmingsvlak.

21.
Koninklijke Horeca
Nederland
Afdeling Noordwijk

1.
Sluit zich in algemene zin aan bij de
gemeenschappelijke zienswijze van de vereniging
van strandexploitanten.

Dhr. S. Stokkermans
26 november 2014

2.
T.a.v. 3.3.1 (p.10) in de nota:
Betrek ook de Grent bij het in balans brengen van
boulevard en strand(bezoek). Ook dienen juist de
exploitatie van horeca op KW boulevard en Grent in
lijn te komen met die op het strand. Juist de
formule die onder druk staat, dient te worden
gestimuleerd en gefaciliteerd.
3.
Alleen integrale aanpak van infrastructurele en
economische projecten rondom Strand, Boulevard,
Grent en retail gebied kan de balans herstellen. In
dat kader heeft KHN Noordwijk het project
Noordwijkse Gastvrijheid 2020 opgestart. KHN ziet
graag dat de gemeente hier actief aan deelneemt
en zich uitspreekt voor integrale aanpak.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Gemeente verleent komende notaperiode alleen
medewerking aan de realisatie van vijf strandhuisjes
aan de Duindamse Slag en vijf huisjes aan de
Langevelderslag (zie ook reactie bij 10.3).

-

-

-

Zie reactie bij 10.6

-

Zie reactie bij 10.6

-
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22.
Paviljoen De Klink
Hans Klinkenberg
Per mail
12 november 2014

1.
Gebruiksmogelijkheden: jaarrond paviljoens hebben
de mogelijkheid om 600 m2 onder het paviljoen te
gebruiken voor o.a. opslag van voorraad,
materialen e.d. Voor deze m2 hoeft geen pacht te
worden betaald. Seizoensgebonden paviljoens
hebben geen kelder en mogen onder het paviljoen
containers plaatsen max 40 m2. Jaarrondpaviljoens
hebben daarmee een voordeel van 600 m2 ten
opzichte van seizoensgebonden paviljoens.
2.
Huurtarieven. Het idee van de locatiefactoren
dateert uit de jaren 70 uit de tijd dat het
Noordwijkse strand werd geregeld vanuit een visie
van de hotels via Stichting Zeebad. Voortzetting
van het oude systeem leidt tot voordeel van de een
en tot nadeel van de ander. Rekening houdende
met de huidige situatie en een toekomstvisie kan
het aantal factoren worden teruggebracht naar 2.
3. Wijziging huurcontracten: wat wil de gemeente
van de strandondernemers en verenigingen
ontvangen om het beheer, onderhoud en toezicht
van het Noordwijkse strand te bekostigen. Aan de
hand van de som maak je een eerlijke voor
iedereen rechtvaardige verdeling en kom je tot een
logisch pachtbedrag.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Kelder/souterrainruimte wordt ook mogelijk gemaakt
voor alle seizoen paviljoens en verenigingsgebouwen,
mits dit bouwkundig mogelijk is en in overeenstemming
is met bovenstaande voorwaarden. Hiervoor is een
wijziging nodig in het bestemmingsplan. (zie ook
zienswijze 20.15).

-

Gemeente is voornemens om na komende nota periode
–vanaf 2019- de huurcontracten voor seizoen- en
jaarrond strandexploitaties op diverse aspecten
inhoudelijk te herijken. Hierin zal ook aanpassing van de
huidige rekengrondslag en locatiefactoren worden
betrokken.

-

Gemeente werkt momenteel niet met een strandbalans
en is niet voornemens om dit te gaan doen. Derhalve
blijft het huidige tariefsysteem in komende notaperiode
van toepassing.

-
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23.
Alexander Beach

1.
Alexander Beach Club sluit zich aan bij de
zienswijze van de vereniging belangenbehartiging
strandpaviljoenhouders, exploitanten en eigenaren
aan het Noordwijkse strand.

Dhr. A. Balk
Postbus 1056
2200 BB Noordwijk
26 november 2014

24.
Strandpaviljoen J. van
Roon
Dhr. G. van Roon
26 november 2014

2.
Door middel van een tekening geeft de
strandondernemer aan wat zijn ruimtewensen zijn
ten aanzien van aanbouw voor opslag en ten
aanzien van voeten in het zand.

1.
t.a.v. 4.4.1: bij handhaving van het algemene
hondenverbod op de afritten en de terrassen in het
zomerseizoen, zullen minder dagtoeristen naar
Noordwijk komen en werkt dit beperkend voor
Noordwijkers. Onze wens is dat honden bij alle
paviljoens dit willen, het hele jaar worden
toegestaan, mits aangelijnd, dan wel dat dit blijft
gedoogd.
2.
5.1.2 geen uitbreiding jaarrond exploitatie: Wij zijn
van mening dat vanwege gelijke kansen, dat alle
seizoen paviljoens de mogelijkheid moeten krijgen
om in de toekomst jaarrond te mogen staan. Neem
onze zorg in de nota weg dat die weg
onbegaanbaar blijft.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

-

-

Tekening is ontvangen en is meegenomen bij verdere
invulling van het beleidspunt ten aanzien van aanbouw
voor opslag fust. De gemeente is voornemens om 50m2
aan logistieke aanbouw toe te staan. Zie ook reactie bij
20.15.

-

APV wordt aangepast, zodat honden ook in deze periode
bij paviljoens zijn toe te laten. Zie ook reactie bij 20.12.

Aanpassing in
beleidspunt.

Voorgenomen strandnota zet de beleidslijn uit voor de
komende vijf jaar. Daarin is opgenomen in deze periode
geen uitbreiding wordt toegestaan van het aantal
jaarrond paviljoens. Over toekomstige wensen en
kansen, kan de nota geen uitspraken doen.

-
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3.
5.1.4 III kwaliteitsverbetering achteraanzicht: De
mogelijkheid voor extra opslag (30 m2) zien wij
graag in de nota opgenomen. Dit zou een mooie
handreiking zijn in het kader van
kwaliteitsverbetering.
4.
5.1.4 (verbod op) parkeren bedrijfsvoertuig:
Op drukke stranddagen is het bij veel paviljoens
onmogelijk om een parkeerplek te vinden. Het
parkeren van een bedrijfsvoertuig zal uitsluitend
worden gebruikt voor bevoorrading van het
paviljoen.
5.
5.1.5 Gebruiksmogelijkheden exploitatie zone
(opstelling strand en terrasmeubilair): naar
aanleiding van wensen van onze bezoekers zouden
wij graag op drukke stranddagen de mogelijkheid
willen hebben om een tijdelijke terrasopstelling
‘met de voeten in het zand’ toe te staan.
6.
5.4.4 strandhuisjes:
Ook wij willen in de toekomst graag strandhuisjes
verhuren. In het kader van gelijke kansen /
mogelijkheden moeten daarom alle
paviljoenhouders een kans krijgen om dit te mogen
doen.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Zie reactie bij 20.15: wordt invulling aan gegeven

-

Zie reactie bij 20.8: parkeerverbod blijft van kracht

-

Zie reactie bij 20.17: Hiervoor wordt een strandterras
toegestaan.

Zie reactie bij 20.23: Gemeente verleent komende
notaperiode alleen medewerking aan de realisatie van
vijf strandhuisjes aan de Duindamse Slag en vijf huisjes
aan de Langevelderslag.
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GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

In de tussentijdse – tijdelijke - contracten, was het
optierecht niet van toepassing. In de nieuw op te stellen
huurcontracten, zal het optierecht weer worden
opgenomen.

-

b. Ook wensen wij dat de pachtperiode wordt
gelijkgetrokken met de jaarrond paviljoens (2025).

Gemeente is voornemens om de uitgangspunten en
voorwaarden uit de contracten van seizoensgebonden
en jaarrond exploitaties meer op elkaar af te stemmen.
De duur van seizoensgebonden contracten zal bij de
onderhandelingen worden betroken.

-

b.

De nieuwe strandnota is rechtsgelding vanaf het
moment dat deze door de raad zal worden vastgesteld.
Tot dan is de strandnota 2008-2013 nog geldig.

-

T.a.v 4.2.5: de ligging van watersportcentrum
Beach Break is 50 meter voorbij de 2e jarkusraai
vanaf afrit 21, en niet 200 meter voorbij afrit 21.

Tekst wordt hier op aangepast.

Aanpassing nota
tekst.

Sluit zich aan bij de zienswijze van de vereniging
van paviljoenhouders (zie appellant nr. 16), met
het volgende tekstuele wijzigingsvoorstel:
“Breakers (Huis ter Duin) geeft aan dat dit paviljoen
aan de Koningin Astrid Boulevard is gelegen en niet
aan de Koningin Wilhelmina Boulevard…. ….
Daarom wordt de locatie van Breakers aangepast
van A naar B”.

In komende notaperiode wordt onderzocht of en in
hoeverre de huidige ABCD locatiefactoren nog actueel
en marktconform zijn, of dat het wenselijk is om deze
op termijn aan te passen. Aangezien is gekozen om
markttoetsing en synchronisatie van huurgrondslagen
en huurcontracten pas vanaf 2020 te realiseren, zal de
locatiefactor c.q. het huurcontract voor paviljoen
Breakers daarom niet tussentijds worden aangepast.

Tekst wordt in de
nota aangepast.

7.
8.2.2 Wijziging huurcontracten
a. Wij zien graag het optierecht weer terug
opgenomen in de nieuwe nota.

25.
Strandpaviljoen de
Koele Costa
Dhr. K. Imthorn
26 november 2014
26.
Huis ter Duin / Beach
Breakers
Dhr. B van Mierlo
26 November 2014

Bij de overbruggingsovereenkomst voor 2 jaar
zou voorwaardelijk moeten gelden dat de vorige
nota nog voor de komende vijf jaar rechtsgeldig
wordt beschouwd.
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27.
St(r)andplaats
Nederzandt

1.
Sluit zich aan bij de zienswijze van de vereniging
van paviljoenhouders (zie appellant nr. 16) en
voegt hieraan de volgende wensen toe, ter verdere
overweging in de strandnota:

Dhr. E. de Beukelaar
26 november 2014

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

1. Pad/vervoersmogelijkheden van/naar Zeereep;

De gemeente is niet voornemens om op naar dit
stranddeel extra verharding in de vorm van een (stelcon
platen)pad of anderszins aan te leggen.

-

2. Waterscooter heeft voorkeur als meest
geschikte strand redmiddel;

Gebruik door water jet aangedreven vaartuigen is en
blijft alleen voorbehouden –voor reddingdoeleinden- aan
KNRM en NRB. Zie ook reactie 1.7.

-

3. Vergroting bebouwingsruimte (voor omkleden
etc.);

Het watersportcentrum krijgt de mogelijkheid om de
huidige bebouwing voor dergelijke kleedkamer/sanitaire
doeleinden (niet zijnde horeca) te verruimen van 165 m2
tot maximaal 250 m2 (zie nota tekst 5.3.3.).

4. Gebruik van de strandrups op Noordwijk
gedeelte.

Gebruik van de strandrups is en blijft alleen toegestaan
bij het strand aan de Langevelderslag. Uit oogpunt van
strandveiligheid, is het niet gewenst om de strandrups
over langere afstanden c.q. langs het intensieve
recreatiestrand te laten rijden.

Toevoeging:
5. Het genoemde kettingbeding dat van
toepassing was op het eigendom van Snackbar
Zeeduin te Langevelderslag, is met ingang van
1 januari 2015 niet meer relevant, omdat het
pand dan in eigendom is van M de Pater en E.
de Beukelaar. Hierdoor kunnen commerciële
activiteiten in samenwerking met de NRB post
wel plaatsvinden.

Het kettingbeding is van toepassing op alle daar
aanwezige opstallen van de diverse eigenaren.
Overdracht van de voorwaarden aan iedere andere
opvolger, vervalt niet bij overdracht van het eigendom.
Alleen op verzoek van de individuele ondernemer, kan
de gemeente –indien zij hier aan wenst mee te werkenhet beding via een notariële akte opheffen.
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28.
Beachclub O

1.
Sluit zich in algemene zin aan bij de zienswijzen
van de vereniging van strandexploitanten (zie
appellant 16.).

Dhr/mw J. Liethof
26 november 2014

2.
Bij punt III “kwaliteitsverbetering achteraanzicht”.
Wanneer de gewenst ontwikkeling voor dagelijkse
opslag (aanbouw) wordt toegestaan, laat Beachclub
O een passend bouwwerk in de stijl van het huidige
paviljoen ontwerpen.
29.
Take 2 Beach &
Bungalows
Dhr. A.L. van
Duivenboden
23 november

1.
Waarom is de gemeente wel bereid om de KSN te
laten groeien (naar jaarrond) en niet het
Watersportcentrum? Hierdoor neemt de beoefening
van kitesurfen en dus de overlast toe. Want er zijn
al veel klachten over gevaarlijke situaties in de
branding en op het strand voor paviljoen Take 2
door het kiten.

2.
Verruiming van het toestaan van extra
strandhuisjes aan de Langevelderslag en
Duindamse Slag past niet in de kwaliteitsimpuls die
past bij een ruim en rustig strand, uitbreiding op de
huidige plekken is dat wel. Is het daarom niet beter
om op de huidige twee locaties meer huisjes toe te
staan, zodat de natuurwaarden op de twee
aangewezen ‘natuurlocaties’ niet wordt aangetast.
Kijk daarom kritisch naar de gevolge voor de
omgeving.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

-

-

Tekening is ontvangen en is meegenomen bij verdere
invulling van het beleidspunt ten aanzien van aanbouw
voor opslag fust. De gemeente is voornemens om 50m2
aan logistieke aanbouw toe te staan.

-

Het watersportcentrum is vanuit de oorsprong vooral
bedoeld om een breed publiek in het strandseizoen
kennis te laten maken met (kust)watersporten, terwijl
watersportbeoefening bij KSN en ZVN het hele jaar
plaatsvindt. Belangrijke overweging bij KSN jaarrond op
het strand is dat kiten alleen is voorbehouden aan leden
en dat de veiligheid van het kitesurfen op deze locatie
dan ook jaarrond is te waarborgen (zie ook reactie bij
20.21).

Tekst wordt in de
nota aangescherpt.

Zie reactie bij 10.3: Gemeente verleent komende
notaperiode alleen medewerking aan de realisatie van
vijf strandhuisjes aan de Duindamse Slag en vijf huisjes
aan de Langevelderslag.

Beleidspunt wordt
aangepast.
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GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

30.
Bries bar restaurant
Beach
J.G. Hinnen
25 november 2014

1.
T.a.v. het onderwerp kitesurfen.
Ook na aanpassing van de nota teksten, is en blijft
het feit dat kitesurfen een gevaarlijke extreme
sport is die niet thuishoort op een stranddeel waar
badgasten recreëren. Dit is vragen om ongelukken.
Zonder onderzoek naar de effecten, is geen beleid /
verruiming mogelijk.

De aanlandingszones bij KSN en ZVN worden al
decennia lang voor watersportactiviteiten (zeilen en
surfen) gebruikt en in minder mate door overige
badgasten. Kitesurfen bij ZVN wordt bij wijze van proef
tijdelijk toegestaan. De effecten zullen na twee jaar
worden getoetst. Zie reactie bij 1.10 en 2.a:

-

Bij de KSN gaat het alleen om uitbreiding van kitesurfen
in hun bestaande aanlandingszone in de drie
wintermaanden (dus wanneer naastgelegen paviljoens
van het strand zijn). Belangrijkste voordeel is dat de
veiligheid van het kitesurfen in de KSN aanlandingszone
(walschipper) hierdoor ook jaarrond is te waarborgen.
Overigens worden de veiligheidsrisico’s van alle
watersporten medio 2015 onderzocht. Dit heeft
vooralsnog geen effect op KSN jaarrond.

-

In het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet
(2014), zijn recent regels in de APV opgenomen die
paracommercie en alcoholgebruik o.a. bij
sportverenigingen reguleert. In het strandbeleid is
bepaald dat de omvang van horeca ruimte(n) bij
sportverenigingen op het strand onderschikt moeten zijn
aan de sportfunctie van de accommodatie.

-

Om de groeiende behoefte aan clubruimte (voor
kleedruimten, sanitair en horeca) te kunnen
accommoderen, is de gemeente voornemens om
uitbreiding van de strandbebouwing, van 165 m2 naar
250m2, voor KSN en beach break toe te staan, binnen
het huidige bestemmingsvlak van 300 m2. Gemeente is
van mening dat dit een bescheiden en passende
uitbreinding mogelijk maakt.

-

2. T.a.v. jaarrond accommodatie KSN.
a. Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten
hiervan op (de veiligheid van) overige badgasten.

b. Ook is te vrijblijvend omschreven hoe groot de
horecaruimte zal worden. Hoe groot is ‘in redelijke
verhouding’?

3.
T.a.v. uitbreiding maatvoering KSN.
Op welke wijze wordt getoetst of de verruiming
noodzakelijk is. De nota geeft hier geen
duidelijkheid over.
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4.
T.a.v. Exploitatiemogelijkheden Bries.
Ondernemer wil de mogelijkheid houden om –bij
veranderingen in beleidsinzichten- in de nabije
toekomst jaarrond te kunnen gaan. Dit kan niet bij
jaarrond exploitatie van KSN, vanwege de krappe
onderlinge afstand tussen de bebouwing. Het is
daarom wenselijk om KSN locatie te verplaatsen
naar een stranddeel waar ongestoord kan worden
gesurft.
31.
Beachclub Branding /
Beachclub Witsand
Dhr. J. van den Berg
24 november 2014

1.
Tekstsuggestie t.a.v. ‘voeten in het zand’. “Om de
strandbeleving, kwaliteit en service van de badgast
te verbeteren, is het toegestaan om tegen het
exploitatievlak aan tijdelijk in het zand losse lounge
banken/stoelen/tafels op het zandtalud te plaatsen.
Deze stoelen en tafels dienen aan het einde van
dag weer opgeruimd te worden. Op dezelfde
manier zoals de badman werkt met zijn bedjes en
schermen. Het is niet toegestaan om te verharden.
Voeten in het zand moet ten alle tijden een tijdelijk
karakter hebben”. Eenvoudig te controleren of het
is opgeruimd, ’s avonds of in de volgende ochtend.
2.
Opstelplaats voor fust: verzoek tot toestemming
voor tijdelijke voor de opstelplaats. Met als
uiteindelijk doel meer onder de grond.

Een tijdelijke opstelplaats alleen gescheiden
met houten natuurlijke zijwanden van
maximaal 2 meter hoog;

Minimaal 30m2 maximaal huurbaar tot 100m2;

Het betreft een opstelplaats zijn, geen
exploitatieruimte. Dus geen dak. Geen gas
water en licht (dit om te voorkomen dat het

Mede met het oog op jaarrond toezicht op
watersportbeoefening, wordt komende notaperiode
medewerking verleend aan jaarrond plaatsing van het
KSN clubgebouw op hun huidige bestemmingsvlak.
Voorts worden aanvullende afspraken gemaakt, zodat
een veilige beoefening van watersporten mogelijk blijft
(zie nota tekst 7.4.3).

Notatekst wordt
aangepast.

Zie reactie bij 20.17: Voeten in het zand op een
strandterras wordt mogelijk gemaakt.

Beleidspunt wordt
gewijzigd.

Logistieke aanbouw wordt mogelijk gemaakt. Zie ook
reactie bij 20.15.

Beleidspunt wordt
gewijzigd.
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oneigenlijk gebruikt gaat worden);
Pachtprijs voor de opstelplaats (hetzelfde als de
terrasmeters);
Plaatsing Noord/oosthoek tegen de duinenrij
aan, waar de ondergrondse afvalcontainers
geplaatst zijn.

Appellant

VRAAG / OPMERKING

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

32.
P. Olsthoorn
Seehorst 18 Noordwijk
27 november 2014
Ingediend buiten de
termijn.

1.
Hondenbeleid: In verband met klimaatsverandering
zijn de seizoenen langer. Ziet graag dat het
aanlijngebod wordt uitgebreid naar de periode 1
mei tot 1 oktober.

Zienswijzen is opgestuurd en ontvangen buiten de
juridische termijn en zal derhalve niet worden
meegenomen in deze nota van beantwoording. De heer
Olsthoorn krijgt schriftelijk een reactie.

-

2.
Ziet geen problemen in het aantal jaarrond
paviljoens maar wel in de omvang. Jaarrond voor
iedereen maar met kleinere maatvoering.
3.
Strandreiniging en onderhoud moet flexibeler.
Zwemmen in zee is op een aantal dagen extreem
gevaarlijk. Permanente toezicht op zee is
noodzakelijk.
4.
Bij geluidsoverlast van de strandpaviljoens moet de
ODWH gebeld worden en dan weer de gemeente.
Dit kan beter 1 loket zijn voor burgers. Gemeente
en ODWH dienen dit onderling te coördineren.
5.
Om de burgers meer inspraak te geven bij nieuw
strandbeleid, instellen van een adviescommissie
strand.
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Appellant

VRAAG / OPMERKING

33.
Ondernemers van de
Grent
Nico spek
27 november 2014
Indiende zienswijze
buiten de termijn.

1.
Vind het een positief punt dat de gemeente zowel
het strand als de boulevard en de Grent in balans
wil brengen.
2.
Wensen een goede aansluiting van de
sluitingstijden tussen strand en Grent. Uitbreiding
van de sluitingstijden voor het strand zien zij niet
zitten.
3.
Ziet graag dat de sluitingstijden op het strand
gehandhaafd worden. Hebben nu het gevoel dat er
alleen gecontroleerd wordt bij de ondernemers aan
de Grent.
4.
Het zichtbaar aanwezig zijn van te veel politie op de
Grent geeft een agressieve uitstraling op het dorp..
5.
Ondernemers aan het strand dienen in te zetten op
de susploeg bij afgegeven vergunningen van
verruimingstijden.
6.
Geen vergunningen afgeven voor discoavonden op
het paviljoen.
7.
Geen uitbreiding van zitplaatsen buiten het terras
omdat deze mogelijkheid bij de Grent zeer beperkt
is.
8.
In de nota strandbeleid wordt aangegeven dat het
aantal horecavergunningen op het strand wordt
uitgebreid. Dit heeft tot gevolg dat het strand een
nog groter publiek zal wegtrekken van onder
andere de Hoofdstraat, boulevard en de Grent.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Zienswijzen is opgestuurd en ontvangen buiten de
juridische termijn en zal derhalve niet worden
meegenomen in deze nota van beantwoording.
De heer Spek zal een separate brief krijgen met een
reactie op zijn zienswijzen.

-
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Appellant

VRAAG / OPMERKING

34.
Koert Borst
De Zeespiegel

1.
Naar aanleiding van het grote aantal ingediende
zienswijzen tegen de strandhuisjes aan de
Langevelderslag en Duindamseslag heeft met de
heer Borst op 3 december een persoonlijk gesprek
plaatsgevonden. Meegedeeld is dat het beleidspunt
ten opzichte van de strandhuisjes ter discussie
staat. De heer Borst is gevraagd hierop te
reageren. Dit heeft hij mondeling gedaan en hem is
de gelegenheid gesteld zijn visie op papier te
zetten. Immer het niet toestaan van strandhuisjes
op zijn locatie is geen wijziging van ondergeschikt
belang. De ingediende zienswijze zal dan ook
worden betrokken bij de definitieve invulling van de
strandhuisjes in de nota.

3 december 2014
Reactie naar aanleiding
van persoonlijk
gesprek met wethouder
Barnhoorn op 3
december 2014

2.
De heer Borst geeft aan ingevolge de
Rijksnatuurvisie van het ministerie van
Economische Zaken de kern van de natuurvisie een
omslag in denken is. Van natuur beschermen tegen
de samenleving, de natuur versterken met de
samenleving. Natuur en economie moeten van
elkaar profiteren. Laat mensen van de mooie natuur
genieten.

GEMEENTELIJKE REACTIE

GEVOLGEN VOOR
NOTA

Bij politieke behandeling van de 1e conceptnota in
februari 2014 is bij ondernemer het gevoel ontstaan dat
er geen politieke bezwaren kleven aan zijn wens tot
realisatie van de strandhuisjes aan de Duindamse Slag.

Beleidspunt zoals
opgenomen in de 1e
en 2e
conceptstrandnota
handhaven. Met dien
verstande dat pas
medewerking wordt
verleend bij een
positief advies
vanuit de
natuurbeschermings
wet.

Daarnaast is in de coalitiekoers het volgende
opgenomen:
Versterking van de toeristische functie met vijf
strandhuisjes (niet voor de boulevards) wordt alleen
mogelijk gemaakt bij Nederzandt en de Zeespiegel.
Hoewel het strand geen Natura 2000 gebied is in de zin
van de Natuurbeschermingswet 1998, kunnen
ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving
daarvan wel invloed hebben op de
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Het is op
dit moment niet bekend wat de impact is van
strandhuisjes nabij de Natura 2000 gebieden. Het zou
redelijk zijn om medewerking te verlenen aan de
realisatie van de strandhuisjes op de betreffende
locaties bij een positief advies van de Natuurtoets of
vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet. Standpunt gemeente is dus
ongewijzigd en strandhuisjes toestaan op de locaties
Langevelderslag en Duindamse Slag.
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