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Voorwoord
Kwaliteit aan de kust!
Als portefeuillehouder strandzaken ervaar ik met fascinatie, hoe alle betrokkenen in onze
badplaats er steeds in slagen om ons onderscheidende kwaliteitsimago te behouden. Onze
positie in kwaliteitskeurmerken, zoals de Blauwe Vlag en Quality Coast benadrukken dit met
kracht. Met elkaar zijn wij bereid om naar deze “branding” te handelen. Behoud van onze
kwaliteit is geen vanzelfsprekendheid. Daarom wil ik het accent van de ingeslagen
ontwikkelkoers op het strand, verleggen naar een koers die de kernwaarden van onze
strandbeleving behoudt en versterkt: ruimte, ontspanning en rust.
Mijn ambitie is dan ook om de komende vijf jaar vooral te investeren in de kwaliteitsbeleving
van strandrecreatie, strandexploitaties en jaarrond watersport. Want de slag om de gunst van de
Noordzee badgast wordt uitgevochten op uitstraling en kwaliteitsimago. Daarom moeten we er
met elkaar voor zorgen dat onze dagbezoekers en verblijfsgasten een unieke beleving van
strand, zee en duinen ervaren. Hierin vervult de bijzondere karakteristieke waarde van het
Noordwijkse strand en haar omliggende natuurgebieden dan ook een belangrijke rol.
Sinds de evaluatie van het voorgaande strandbeleid medio 2013, hebben ondernemers, politiek
en samenleving uitvoerig en zeer actief meegedacht over de wenselijke beleving van een dagje
strand het hele jaar door. Dit heeft geresulteerd in een realistische en evenwichtige
beleidskoers: veel wensen worden gerealiseerd, maar niet alles is mogelijk te maken.
Voor u ligt de nieuwe Nota Strandbeleid. Hierin presenteer ik u de beleidsuitgangspunten die de
komende jaren richting en invulling geven aan de kwaliteitsambitie voor ons strand.
Laten we de komende vijf jaar wederom onze schouders zetten onder het versterken van de
belevingskwaliteit van het Noordwijkse strand, het strandgebruik, de strandaccommodaties, het
strandbeheer, openbare voorzieningen, openbare orde en veiligheid.
Graag werk ik samen met u aan kwaliteit aan de kust!
Pieter Jan Barnhoorn, wethouder strandzaken (maart 2015)
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1. Inleiding
1.1

Aanleiding

De factor ‘strand’ bepaalt in Noordwijk grotendeels het imago van Noordwijk als kust- en
badplaats. Als mondaine badplaats streeft de gemeente daarbij een eigen gezicht en karakter
na. De kernwaarden van het Noordwijkse strandbeleid zijn bijgevolg:
1.
2.
3.
4.

Veiligheid
Kwaliteit
Reinheid
Openheid

:
:
:
:

Verantwoord exploiteren en recreëren;
Het hebben van een charmante en stijlvolle uitstraling;
Aandacht voor reinheid omgeving;
Behoud van een extensieve uitstraling met voor iedereen
toegankelijke vrij strandgedeelten, ruimte voor strand- en
watersporten;
5. Diversiteit
: Bieden van onderscheidende belevingsmogelijkheden;
6. Bereikbaarheid : Ontsluiting en toegankelijkheid voor iedereen.
De Sociaal Economische Visie Noordwijk aan Zee uit 2007 is aangegrepen als vertrekpunt en
kader voor strategische beslissingen over de ontwikkeling van de badplaats en een hierop
geactualiseerd strandbeleid. De doelstellingen en uitgangspunten in die visie evenals de huidige
ruimtelijk juridische regelgeving gaven aanleiding tot het formuleren van integraal beleid voor
het strand. De strandnota ‘Het is elke dag een stranddag’ (2008-2013) zette in op kwalitatieve
groei, vooral door een kwaliteitsslag in toeristisch aanbod en in mindere mate door volume
ontwikkeling. Uit het in 2008 ingezette beleid zijn anno 2015 de volgende conclusies te trekken:
1. Veel van de ambities en wensen zijn gerealiseerd (van de 45 uitvoeringspunten zijn 39
uitvoeringspunten uitgevoerd (met als belangrijkste punten, de verruiming en
jaarrondmogelijkheid van de paviljoens, komst van strandhuisjes en onder andere
transparante huurprijzen);
2. Nieuwe voorzieningen en activiteiten hebben zich goed ontwikkeld;
3. Het Noordwijkse strand heeft haar eigen karakter en aantrekkelijkheid weten te behouden
en te versterken.

1.2

Doel en proces

1.2.1 Doel
De Nota Strandbeleid 2008-2013 heeft zijn waarde bewezen. De uitdaging voor de periode 20152020 is om het beleid te continueren, daar waar het sterk en succesvol is gebleken. En waar
nodig wordt het beleid aangepast, zodat een verdere kwaliteitsimpuls is te realiseren.
Voorliggende Nota Strandbeleid heeft daarom ten doel om voor de komende vijf jaar (20152020) richting te geven aan gewenste ontwikkelingen en hiervoor (beleids)kaders vast te stellen,
met maatschappelijke instemming.
De nota geeft richting
Vanwege het economische belang en het beeldbepalende karakter binnen Noordwijk, moet het
gemeentelijk beleid adequaat kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen die gebruik en
beheer van ons strand positief of negatief beïnvloeden. Het strandbeleid speelt daarop in en
biedt een integraal kader voor de beleids- en ontwikkeldoelen voor het strand: op de thema’s
ruimte, verkeer, horeca, toerisme, natuur, milieu en openbare orde. Op basis van afweging van
belangen, wensen en mogelijkheden worden voor de komende vijf jaar keuzes gemaakt omtrent
noodzakelijke en wenselijke beleids- en ontwikkeldoelen. Dit uiteraard voor zover de gemeente
daarop kan sturen.
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De nota stelt kaders vast
Met het oog op onze kernwaarden voor en beheertaken op het strand en met het oog op de
(landelijke, provinciale en sectorale) regelgeving, stelt deze nota voor meerdere thema’s de
kaders vast, voor ‘wat er wel en niet wenselijk is’ op het strand. De strandnota is echter geen
juridisch beleidsdocument waarin alle ontwikkelruimte, beleidsdoelen en randvoorwaarden tot
in detail zijn uitgewerkt. Om toch een juridische doorwerking te krijgen, zal een aantal van de
aldus geformuleerde kaders in de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk (APV) en daarop
gebaseerde vergunningen, in bestemmingsplannen of in andere gemeentelijke verordeningen
moeten worden ingepast of aangescherpt.
De nota heeft maatschappelijke instemming
Vanaf de evaluatie van het huidige strandbeleid in 2013, tot het opstellen van voorliggende
nota, is continu gestreefd naar brede maatschappelijke instemming onder bewoners, bedrijven,
strandgebruikers en overige belangengroepen. De beleidsvoornemens die ten grondslag liggen
aan deze nota, zijn door middel van algemene informatiebijeenkomsten, themabijeenkomsten,
tervisielegging en inspraakrondes aan alle belanghebbenden en overige geïnteresseerden
voorgelegd.

1.2.2 Proces
In maart 2014 is de nota door het toenmalige college en raadscommissie, vlak voor de
gemeenteraadsverkiezingen, voor inspraak vrijgegeven. De coalitiekoers 2014-2018 van het
nieuw gevormde college na de verkiezingen, heeft echter een weerslag gehad op de ambities en
uitgangspunten die in de inspraakversie van de strandnota in maart 2014 zijn voorgesteld.
Daarom heeft in oktober en november 2014 een tweede open inspraak proces plaatsgehad.
Voorliggende nota Strandbeleid Noordwijk “Kwaliteit aan de kust” 2015-2020, is aangevuld met
de inspraakreacties en de standpunten van de diverse stakeholders op het Noordwijkse strand.

1.3

Beleidsuitvoering

Het strandbeleid heeft geen eigen uitvoerende dienst of een eigen begroting. Uitgangspunt van
voorliggende integrale strandnota is dan ook dat (na vaststelling van de nota) er een
uitvoeringsagenda wordt opgesteld die voor alle beslispunten inzichtelijk maakt:
 op welke termijn uitvoering is voorzien;
 welke dienst verantwoordelijk is voor uitvoering en bekostiging ervan.
De gemeentelijke coördinator strandzaken ziet vervolgens toe op een tijdige en adequate
uitvoering van de beleidsacties uit de uitvoeringsagenda.

1.4

Leeswijzer

Voorliggende nota presenteert het beoogde strandbeleid op thematische wijze. Aan het begin
van hoofstukken en paragrafen zijn de specifieke beleidsaandachtspunten, maatregelen en
actiepunten opgesomd, waarmee het beleid vervolgens ten uitvoering wordt gebracht. Voor
verdere onderbouwing en uitleg over alle uitvoeringspunten, wordt verwezen naar de nota’s van
beantwoording op alle zienswijzen vanuit de publieke inspraak en vanuit de politieke
behandeling.
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2. Beleidsambitie
2.1

Resultaat vorige notaperiode

Het strand, de duinen en de boulevards zijn het visitekaartje van Noordwijk als
kwaliteitsbadplaats. In de afgelopen beleidsperiode heeft het strandbeleid sterk bijgedragen aan
versterking van de onderscheidende concurrentiepositie van Noordwijk in het speelveld van
Nederlandse Noordzee badplaatsen. De voorgaande strandnota is door veel badplaatsen als
voorbeeld gebruikt voor hun eigen ontwikkeling. Veel van deze badplaatsen realiseren nu wat de
vorige strandnota in Noordwijk mogelijk heeft gemaakt.
De beleidsinzet op groei van gebruiksmogelijkheden voor watersporten en strandexploitatie
heeft de diversiteit en aantrekkelijkheid van het Noordwijkse strand de afgelopen vijf jaar
zichtbaar versterkt: een stranddag in Noordwijk is veelzijdiger geworden. De uitdaging om de
strandbeleving voor alle belanghebbenden optimaal te houden, neemt echter toe:
 De schaalsprong in commerciële strandexploitaties heeft geleid tot een voor Nederland
uniek horeca aanbod, maar heeft ook geleid tot onvoorziene knelpunten in bevoorrading en
opslag. Dit leidt soms tot onoverzichtelijke parkeer- en verkeersituaties op afritten en bij
paviljoens. Ook de opslag van fust buiten het paviljoen is hierbij een aandachtpunt.
 De recreatiedruk op ons strand neemt toe. Diverse belanghebbenden hebben het gevoel dat
de veiligheid, natuur, rust en ruimte als gevolg van grotere strandexploitaties en groeiende
watersportactiviteiten (vooral het kitesurfen) op sommige locaties knellen.
 Als gevolg van overheidsbezuinigingen is de handhavingscapaciteit van gemeenten
spaarzaam geworden, terwijl de roep om meer handhaving –bijvoorbeeld ten aanzien van
overlast door geluid, licht, honden en auto’s- op het strand bij diverse belanghebbenden
groter wordt. Hierdoor wordt de uitdaging om adequaat te kunnen handelen met
strandregels, exploitatieafspraken en -vergunningen steeds groter.

2.2

Doelstelling 2015-2020

Om voor de (toeristische) strandbezoeker onderscheidend te blijven in uitstraling en kwaliteit, is
het noodzakelijk dat Noordwijk haar concurrentiepositie blijft ijken en verstevigen. Dit zal tot
uitdrukking moeten komen in verbetering van het totale toeristische klimaat in Noordwijk op
een wijze die aansluit op en uitdrukking geeft aan de kernwaarden van het strandbeleid. Want
Noordwijk aan Zee is vanuit haar oorsprong een mondaine en charmante badplaats. In de
toekomstvisie wordt gestreefd naar kernwaarden als charmant, stijlvol en ingetogen. Door
kwaliteitsgroei willen wij invulling geven aan deze kernwaarden uit de toekomstvisie.
De uitdrukkelijke inzet in deze notaperiode (2015-2020) op kwaliteitsverbetering, moet er
daarom voor zorgen dat onze bezoekers over vijf jaar niet meer om de ‘Noordwijkse kwaliteit’
heen kunnen, omdat:
 het kwaliteitsniveau van onze strandvoorzieningen uitmuntend is en daardoor internationaal
onderscheidend blijft in diverse keurmerken;
 het open(bare) karakter van ons strand is behouden en er voldoende rust en ruimte is voor
onze strandbezoekers;
 de veiligheid van watersporters en badgasten in het water en op het strand nog beter is
gewaarborgd, omdat watersportverenigingen, paviljoens en hulp- en redding instanties in
goede harmonie samenwerken, zodat een dagje strand in Noordwijk op een veilige manier is
door te brengen;
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de toevoeging van het strandreservaat de status van Noordwijk als natuurlijke badplaats
verder heeft versterkt, waardoor wij ons echt op de kaart hebben gezet als
natuurbestemming;
de strandbeleving van ‘voor elk wat wils, in ieder seizoen’ verder is versterkt en het
onderscheidende aanbod in strand(horeca)- en watersportfaciliteiten is behouden.

De opgave is dan ook om de koers van grootschalige aanbodontwikkeling op het strand, die met
de vorige nota’s is ingeslagen, in de komende notaperiode bij te stellen. Speerpunt hierin is om
alleen de mogelijkheden voor bestaand strandgebruik en strandbebouwing te verruimen, daar
waar dit past binnen de kernwaarden van strand(beleving) in Noordwijk: ontspanning, ruimte en
rust. Hierbij zal dus niet alles mogelijk zijn.

2.3

Noordwijk gaat voor kwaliteit!

Veel belanghebbenden bij het Noordwijkse strand hebben vanaf medio 2013 met ons
meegedacht over de resultaten van de vorige nota en over de gewenste ontwikkelkoers voor
ons strand ‘vanaf nu’. Alle ideeën, wensen en belangen van strandgebruikers, ondernemers,
omwonenden en maatschappelijk betrokkenen zijn hierbij zorgvuldig besproken en afgewogen.
In hun opvattingen waren zij eensluidend: realisatie van jaarrondpaviljoens, de strandhuisjes,
het watersportcentrum en het strandreservaat Noordvoort, hebben het onderscheidende
karakter van Noordwijk stevig op de kaart gezet. Om ons onderscheidende vermogen aan de
kust te behouden, zijn alle belanghebbenden het met elkaar eens dat uitbreiding van het aantal
(jaarrond) strandpaviljoens de komende jaren niet wenselijk is. Wel is het erg wenselijk om te
investeren in kwaliteit.
De notie is dan ook, dat Noordwijk vanaf nu vooral moet investeren in behoud en versterking
van de strandbeleving die we nu hebben. Immers: het strand van Noordwijk vormt bij uitstek de
plek waar mensen op veel verschillende manieren op zoek zijn naar ontspanning, rust, maar
vooral ruimte. Het beschermen van deze waarden en het verder vergroten van de unieke
kwaliteiten staat in deze notaperiode dan ook centraal.
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2.4

Beleidsinzet

De wens is om ‘beleving van een dagje strand’ zodanig te verbeteren, dat onze strandgebruikers
in de toekomst nog bewuster kiezen voor een bezoek aan Noordwijk: stijlvol maar voor elk wat
wils, van laagdrempelig tot luxe. Dit niveau kan worden bereikt door het open en openbare
karakter van ons strand te behouden: het strand moet immers voor iedere bezoeker
aantrekkelijk blijven.

1. Evenwicht in gebruiksmogelijkheden
Van bezoekers tot inwoners en ondernemers: iedereen profiteert van een attractief strandleven
met aansprekende en kwalitatief goede voorzieningen. Ze veraangenamen het recreëren, eten
en drinken op het strand. Daarom blijft de gemeente streven naar een evenwichtig niveau van
voorzieningen op het strand die passen bij onze uitstraling. Anders dan in de vorige
beleidsperiode, zet voorliggende nota daarom niet in op substantiële groei in het aanbod aan
toeristische (horeca)faciliteiten op het strand. De uitdaging is juist om toe te werken naar een
goede balans in gebruiksmogelijkheden voor alle gebruikers en bezoekers. Hierbij is van belang
dat bestaande gebruiksregels worden gehandhaafd en worden aangepast, daar waar een
kwaliteitsimpuls is te realiseren. Uitgangspunten zijn dat:
 uitbreiding van het aantal commerciële (horeca)paviljoens, evenals vergroting van
bebouwingsoppervlakten en afmetingen, niet wenselijk is;
 bij paviljoenexploitaties in de zomermaanden de nadruk blijft liggen op verhuur van
strandmeubilair;
 vermeden wordt dat de vrije stranden worden opgeslokt door een veelvoud aan (zakelijke)
evenementen of door illegale strandactiviteiten die een dagje strand voor overige bezoekers
en gebruikers verpesten;
 toekomstbestendige bebouwing voor de Noordwijkse zeil- en kustsurf verenigingen (ZVN en
KSN) en de reddingbrigade (NRB) mogelijk wordt gemaakt, zodat het verenigingsleven en het
veiligheidstoezicht op het strand een kwaliteitsimpuls krijgen.

2. Behoud van positie in kwaliteitskeurmerken
Als kwaliteitsbadplaats voert Noordwijk twee keurmerken en participeert de gemeente in de
jaarlijkse competitie voor het schoonste strand van Nederland. Daarom streven wij naar:


Uitbreiding van de Blauwe Vlag stranden. Op dit moment voldoet alleen het strand voor de
boulevards aan de eisen van de Blauwe Vlag. Onze ambitie is om het keurmerk te behouden
en om te onderzoeken of uitbreiding op de stranddelen bij de Duindamse Slag en
Langevelderslag haalbaar is. Uitgangspunt hierbij is dat het strandtoezicht is gewaarborgd,
terwijl de recreatiedruk op aanvaardbaar niveau blijft.



Behoud van onze positie in de Quality Coast lijst. Dit keurmerk van de Europese Vereniging
Kust & Zee (EUCC) heeft ten doel om badplaatsen duurzamer en milieuvriendelijker te
maken en om inspanningen van gemeenten en bedrijfsleven te belonen. De afgelopen jaren
staat Noordwijk in de top vijf van de meest duurzame bestemmingen en heeft daarom een
gouden status. Ons doel is om deze status de komende jaren te behouden.

3. Eigentijdse uitgangspunten voor strandhuur
Op de langere termijn wordt de tariefstelling voor strandhuur op eigentijdse –marktconformeuitgangspunten gebaseerd. Om dit te kunnen realiseren, wordt komende notaperiode
onderzocht hoe op welke manier de tariefstelling in de strandhuurovereenkomsten van alle
gebruikers van het strand gestalte kan krijgen.
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3. Het Noordwijkse strand
3.1

Kuststrook

De Noordwijkse kuststrook omvat het strand, de duinenrij en de boulevards tussen de
gemeentegrens van Katwijk aan de zuidkant en de gemeentegrens met Zandvoort aan de
noordkant. De kuststrook heeft een lengte van circa 13 kilometer, waarvan circa 3 kilometer aan
de bebouwde kom van Noordwijk aan Zee. Ruim driekwart van ons kust- en strandgebied is aan
te merken als natuurlijk bos- en duinengebied. Het overgrote deel hiervan heeft de status van
Natura 2000 gebied. Zie bijlage 6 voor een kaartbeeld met zonering.

3.2

Strandzonering

De opdeling van het strand in twee gebruik-zones blijft in deze notaperiode ongewijzigd. Binnen
de twee zones zijn de gebruiksmogelijkheden van het strand beperkt vanwege de recreatiedruk
op de desbetreffende strandgedeelten. De regelgeving over mogelijkheden en verboden in deze
zones is opgenomen in de APV. Het Noordwijkse strand is momenteel onderverdeeld in:
I. Strand met intensieve (drukke) strandrecreatie;
II. Strand met extensieve (rustige) strandrecreatie.
Ad I. Strand met intensieve strandrecreatie
In het strandseizoen staan er strandpaviljoens langs de duinvoet. Intensieve strandrecreatie blijft
voorbehouden aan het strand tussen de strandafritten 1 tot en met 21, (voor de Koningin Astrid
Boulevard, Koningin Wilhelmina Boulevard en de Zeereep tussen de strandpalen 80.5 en 83.5)
evenals de strandgedeelten bij de Duindamse Slag (afrit 24 paal 77-78) en de Langevelderslag
(afrit 27 paal 74-75).
Ad II. Strand met extensieve strandrecreatie
Dit stranddeel grenst bijna volledig aan het beschermde Natura 2000 duinengebied. Bij
extensieve recreatieactiviteiten op de vrije strandgedeelten, staat natuurbeleving, vrijheid en
ruimte voorop. Dit biedt ruimte voor activiteiten zoals wandelen, naaktrecreatie en kitesurfen.
Deze strandgedeelten laten meer ruimte voor strand- en watersporten dan zones met intensieve
strandrecreatie. Op strandgedeelten ter hoogte van natuurgebieden blijven rust en
natuurbeleving maatgevend voor de gebruiksmogelijkheden van het strand. In het strandseizoen
worden hier geen strandpaviljoens geplaatst.
De huidige indeling van het strand in zones en strandvlakken met strandpaviljoens,
verenigingen, strandposten en vrije strandgedeelten, blijft gehandhaafd.
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3.3

Boulevardgebied
Uitvoeringspunten 2015-2020
Herstel van de wisselwerking
tussen strand en boulevard
door realisatie van een
ecologisch wandelpad in de
duinenrij tussen afrit 10 en 19

3.3.1 Herstel wisselwerking strand en boulevard: natuurlijk wandelpad
Het toeristische kerngebied van het Noordwijkse strand ligt voor de Koningin Astrid boulevard,
de Koningin Wilhelmina Boulevard en de Zeereep. Het overgrote deel van de badgasten bezoekt
het gebied voor de Koningin Wilhelmina Boulevard, waar een dagje Noordwijk aan Zee veelal
een combinatie is van strand, boulevard en winkelbezoek. De traditionele wisselwerking tussen
de Koningin Wilhelmina Boulevard en het strand is de afgelopen jaren echter sterk veranderd.
Sinds de kustversterking in 2008, is de duinenrij voor de boulevards breder geworden en is het
strand vanaf de Koningin Wilhelmina Boulevard niet overal meer zichtbaar. Voor badgasten,
flaneerders en uitwaaiers mist Noordwijk momenteel de dimensie van flaneren op de boulevard
met zicht op zee.

Om onze boulevard- en strandbezoekers weer in de gelegenheid te stellen om ‘een rondje
strand en boulevard’ te doen, is de gemeente daarom voornemens om tussen afrit 10 en 19 een
attractieve en speelse wandelbeleving te creëren tussen strand, duin én boulevard. Hierbij gaat
het niet om een brede wandelpromenade aan het strand, maar om een natuurlijk wandelpad
dat geen afbreuk doet aan de ecologische en zeewering-functie van de duinenrij. Het is wenselijk
in de komende notaperiode te onderzoeken hoe het pad is uit te voeren (bijvoorbeeld met ziten uitkijkgelegenheden) en of het pad in een groter tracé kan worden opgenomen, zodat
bezoekers een rondje kunnen lopen over strand én boulevard. Het pad moet bijdragen aan de
door ons gewenste kwaliteitsimpuls in de strand- en boulevardbeleving.

3.3.2 Herstel in economische wisselwerking
Vanuit de optiek van het strandbeleid, kan dit wandelpad ook bijdragen aan herstel van de
economische wisselwerking tussen Koningin Wilhelmina boulevard, Grent en strand als horeca
verblijfsgebied. Hiervoor zijn echter kwaliteitsimpulsen nodig die buiten het bestek van het
strandbeleid vallen. Specifieke onderdelen (bijvoorbeeld herinrichting boulevard,
kwaliteitsbeeld, etc.), die meehelpen om de economische vitaliteit en beeldkwaliteit van deze
boulevard weer te herstellen, krijgen de komende jaren nog sterk de aandacht in gemeentelijk
beleid, maar niet in de strandnota.
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3.4

Langevelderslag en Duindamse Slag

3.4.1 Langevelderslag
Aan het einde van de Langevelderslag ligt een gebouwcomplex c.q. badcentrum waarin diverse
horeca en winkelvoorzieningen zijn gehuisvest. Voorts zijn er een trainingscentrum, een
informatiecentrum, een outdoor evenementenbureau, trampolines en een golfsurfschool
gevestigd. Het gebied heeft een ruim en rustig strand en is dan ook populair bij rustzoekers maar
ook bij evenementenorganisaties die hier de ruimte hebben om (zakelijke) sport- en
spelactiviteiten te organiseren. Behoudens een hulppost van de Noordwijkse reddingbrigade
(NRB) en seizoensgebonden strandmeubelverhuur is er geen strandbebouwing.
Het strand aan de Langevelderslag, is in het strandseizoen een onderscheidende
dagrecreatiebestemming met regionale uitstraling. Hier voeren rust- en ruimtebeleving de
boventoon. Omdat deze strandlocatie in het badseizoen goed wordt bezocht, maar geen
strandhoreca heeft, hebben diverse ondernemers de afgelopen jaren initiatieven voorgelegd
voor kleinschalige activiteiten en voor strandbebouwing, variërend van strandhuisjes, een
commercieel (jaarrond) paviljoen tot een sportpaviljoen in combinatie met de aldaar gevestigde
NRB post. Dat Langevelderslag geen strandhoreca heeft, maakt het strand juist onderscheidend.
Om de unieke natuur- en rustbeleving hier verder te versterken, is toevoeging van een
volwaardig commercieel geëxploiteerd horecapaviljoen hier dan ook niet op zijn plaats. De
gemeente wil hier wel medewerking verlenen aan realisatie van vijf strandhuisjes, op kleine
schaal en in het seizoen. Hiermee kan Noordwijk unieke overnachting- en verblijfplekken
toevoegen aan haar toeristische aanbod. Bij uitstek geschikt voor natuurliefhebbers en voor
rustzoekende doelgroepen. Uitgangspunt is dat de plannen moeten passen binnen de Natura
2000 richtlijnen. Ook moet het vigerende bestemmingsplan hier op worden aangepast. Zie 5.5
voor verdere uitleg hierover.

3.4.2 Duindamse Slag
De Duindamse Slag is een afgelegen strandlocatie tussen Noordwijk aan Zee en Langevelderslag
die te voet en per fiets bereikbaar is. Er is één seizoensgebonden paviljoen gevestigd en tijdens
het badseizoen is er een bemenste NRB post. Op deze locatie is een ondernemersinitiatief voor
uitbreiding van de exploitatie met seizoensgebonden strandhuisjes en voor jaarrond bebouwing
van het paviljoen. Gemeente is voornemens om hier komende notaperiode medewerking aan te
verlenen. Het bestemmingsplan Zee, strand en duin (2012) voorziet al in de mogelijkheid tot
jaarrondbebouwing op deze locatie.
Ook aan de Duindamse Slag wil de gemeente een seizoensgebonden exploitatie van maximaal
vijf strandhuisjes toe staan. Ook hier geldt, dat de plannen moeten passen binnen de Natura
2000 richtlijnen. Ook moet het vigerende bestemmingsplan hier op worden aangepast (zie 5.5.
voor verdere uitleg).
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3.5

Noordvoort

Met het huidige gemeentelijke natuurbeleid, vastgesteld in het Natuurbeleidsplan Noordwijk uit
2006, zet Noordwijk actief in op behoud en versterking van de relatieve rust in gebieden met
een verhoogde natuurwaarde. De duinen ten noorden (Zuid-Kennemerland) en zuiden
(Coepelduynen) van Noordwijk zijn op dit moment aangewezen als Natura 2000 gebied. Onder
meer de embryonale duinen met duinvorming aan de duinvoet zijn aangewezen als beschermd
habitattype. Het strand heeft geen beschermde status en valt niet onder Natura 2000 maar
maakt wel deel uit van de ecologische verbindingszone.
Het strand- en duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk heeft veel natuur- en
landschappelijke waarden. Op de overgang van strand naar duin kunnen deze nog verder
worden versterkt. Daarom hebben Waternet, het Hoogheemraadschap van Rijnland,
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de gemeenten Noordwijk en Zandvoort in 2009 de handen
ineengeslagen om een stuk zeereep in de toekomst uit te laten groeien tot een natuurgebied dat
aantrekkelijk is voor zowel vogels en andere dieren als voor wandelaars.
Medio 2009 hebben deze partijen een intentieverklaring ondertekend ten aanzien van het
gebied Noordvoort wat heeft geleid tot het maken van verschillende aanpassingen in dat gebied.
Zo zijn er stuifkuilen gemaakt en is er bij afrit 29 een uitkijkpunt gemaakt. Met realisatie van dit
eerste strandreservaat aan de Hollandse kust wordt een zeer onderscheidend element
toegevoegd aan de belevingsmogelijkheden van het Noordwijkse strand. Verdere ontwikkeling
van het gebied Noordvoort tot strandreservaat betekent in de nabije toekomst een prachtige
kans voor Noordwijk om zich duidelijk te profileren als “groene” (recreatie) gemeente waar de
natuur een belangrijke rol speelt.
Het Noordwijkse strand is voor iedereen toegankelijk, dus strandrecreatie blijft ook hier gewoon
mogelijk. In deze notaperiode bekijkt de gemeente echter wel op welke manier de natuur- en
recreatiebeleving in dit gebied in goede harmonie kan samengaan. Daarom is de gemeente
voornemens om komende nota periode ter hoogte van Noordvoort:
 bij afgifte van vergunningen voor strand- en sportevenementen rekening te houden met de
mate van rustverstoring (zie ook 4.3.1).
 een jaarrond aanlijngebod voor honden in te stellen en dit middels bebording op het strand
kenbaar te maken. Eén en ander in overleg met gemeente Zandvoort en natuur- en
vogelbescherming instanties (zie ook 7.4).
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4. Strandgebruik
4.1

Badgasten

Uitvoeringspunten 2015-2020
Uitvoering van een
bezoekersenquête
onder badgasten.

4.1.1 Dagje strand steeds veelzijdiger
Noordwijk aan Zee heeft zich de afgelopen decennia steeds meer ontwikkeld als badplaats voor
een brede categorie badgasten, verblijfstoeristen en zakelijke (congres)bezoekers. Hierbij
profileert Noordwijk zich steeds sterker als duurzaamheidsbadplaats. Dit wordt niet alleen
duidelijk door de behaalde kwalificaties Quality Coast en Blauwe Vlag, maar ook door het
toenemende aantal hotels en restaurants met duurzaamheidskenmerken, zoals Green Key en
Green Globe. Er is een zeker evenwicht ontstaan in een relatief rustige strandomgeving waarbij
de oorspronkelijke diversiteit in natuur, boulevards en strandafritten is behouden. Er is een
groot verschil in gebruik van het strand voor de beide boulevards en de Zeereep maar ook in het
noordelijke duingebied, waaronder Duindamse Slag en Langevelderslag. Trends en
ontwikkelingen laten echter zien dat de Noordzeestranden steeds actiever worden gebruikt door
verschillende doelgroepen. De recreatiedruk en het aantal activiteiten nemen daardoor toe.
Kortom: een dagje strand heeft steeds meer toepassingen en motieven, maar heeft als keerzijde
dat het strand (steeds) drukker wordt bezocht en intensiever gebruikt.

4.1.2 Badgasten onderzoek
Dagrecreanten, verblijfstoeristen en zakelijke bezoekers zijn de belangrijkste dragers van de
economie in Noordwijk aan Zee. Gemeente en ondernemers willen een onderscheidende
gastheer zijn, maar beseffen ook dat de concurrentie van andere (strand)bestemmingen
toeneemt. Om kwaliteitsbadplaats te blijven -conform de hoogst haalbare Quality Coast eisen- is
het van groot belang om te weten hoe onze bezoekers het Noordwijkse strand ervaren en
beleven. Omdat trends en ontwikkelingen in kusttoerisme zeer dynamisch zijn, is het belangrijk
om van tijd tot tijd te polsen hoe het strandtoerisme én de strandeconomie zich ontwikkelen.
Om na te kunnen gaan wie die badgast nu eigenlijk is en hoe deze een dagje strand in Noordwijk
aan Zee beleeft, is het wenselijk om eens in de drie jaar een representatief badgastenonderzoek
uit te voeren. Dit gebeurt middels een passanten enquête. Dit maakt de effecten van het
strandbeleid meetbaar en laat omvang, trends en wensen zien in strandbezoek en in
badplaatsbeleving, evenals in de natuur- en rustbeleving. Hiermee kunnen gemeente en
toeristische sector zien welke kansen er liggen en welke (gezamenlijke) kwaliteitsimpuls
vervolgens nodig is om aan badgasten het beste dagje strand te bieden. Deze impuls kan
variëren van beleidsaanpassingen tot aan publieke en private investeringen, in de openbare
ruimte en/of in de toeristische infrastructuur. Een badgastenonderzoek bestaat doorgaans uit
meerdere meetmomenten in een kalenderjaar, ook tijdens de zomerpiek. Zodoende is het
bezoekgedrag in meerdere seizoenen meetbaar te maken. Bij dit onderzoek zal overigens ook
aandacht worden gevraagd naar de beleving en ervaring van het windmolenpark en van het
strandreservaat Noordvoort. Aangezien er geen recente onderzoeken voorhanden zijn -het
laatste onderzoek dateert van 2003- is het wenselijk om in 2015 een nulmeting uit te voeren en
het onderzoek in 2018 te herhalen.
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4.2

Strandbedrijven / horeca
Uitvoeringspunten 2015-2020
Een strandterras van
2
maximaal 500 m , grenzend
aan het exploitatievlak
mogelijk maken.

Strandpaviljoens zijn niet meer weg te denken uit het strandbeeld. Van oudsher zijn ze ontstaan
als kleinschalige seizoen voorziening, ter ondersteuning van verhuur van strandmeubilair. Maar
vooral de laatste tien jaar is menig paviljoen uitgegroeid tot een volwaardig en professioneel
horecabedrijf. De transitie van inmiddels zeven paviljoens naar grootschalige jaarrond
exploitatie, heeft daarnaast geresulteerd in een hoogwaardig en gevarieerd aanbod aan horeca
en strandvoorzieningen. Dit heeft echter de nodige weerslag gekregen op het strandgebruik.
Mede door schaalvergroting en seizoenverlenging (jaarrond), neemt daarom de uitdaging toe
om de gebruikswensen van ondernemers in lijn te houden met de mogelijkheden die
gemeentelijk en hogere wet- en regelgeving hiervoor bieden.

4.2.1 Gebruiksmogelijkheden exploitatie-zone
Speerpunt van voorliggend strandbeleid is om de gebruiksmogelijkheden voor strandexploitaties
te verruimen, daar waar dit past binnen de kernwaarden van strand(beleving) in Noordwijk:
ontspanning, ruimte en rust. Maar ook waar dit past binnen wet- en regelgeving. Hierbij zal dus
niet alles mogelijk zijn. Onderstaande spelregels zijn hierbij als volgt van toepassing.
I.
Opstelling strand- en terrasmeubilair
Het strand binnen de exploitatiezone van een paviljoen, is een aanhorigheid van het gehuurde
exploitatievlak. Van oudsher mogen strandexploitanten dit stranddeel – zijnde maximaal 90
meter breed- in de zomermaanden benutten voor verhuur op het losse zand van
strandmeubilair aan badgasten. Uitgangspunt hierbij is dat het beoogde kwaliteitsniveau van
strandbedden, windschermen en ander meubilair tot uitdrukking komt door eenheid in
materiaal en gebruik. Het moet kwaliteit en de identiteit van het paviljoen uitstralen. Het
onbebouwde strand binnen de eigen exploitatiezone, is echter ook openbaar toegankelijk
gebied. Het door het publiek voor eigen gebruik plaatsen van stoelen, parasols en windschermen
mag daarom door de exploitant niet worden belemmerd.
II.
Strandterras
De huidige trend van eten en drinken ‘met de voeten in het zand’, voegt sfeer en beleving toe
voor onze badgasten. De gemeente wil daarom alle ondernemers op het strand de mogelijkheid
bieden om een strandterras te exploiteren. Het gaat hier om 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 start van het seizoen 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);
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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.

III.
Inrichting exploitatievlak (zie bijlage 4)
Om strandterrassen in lijn te kunnen brengen met gemeentelijke regelgeving (terrasvergunning),
wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Het voornemen is om het strandterras en de logistieke
aanbouw integraal onderdeel te maken van het exploitatievlak. Daarom zal dit vlak worden
vergroot tot maximaal 1.550 m2, bestaande uit:
 600 m2 bebouwd oppervlakte (paviljoen, incl. overdekt terras);
 400 m2 verhard terras;
 50 m2 logistieke aanbouw;
 500 m2 strandterras.
IV.
Sport- en spelactiviteiten
Binnen de exploitatie-zone mogen de ondernemers kleinschalige sport en spelevenementen
organiseren, voor zover daartoe vergunning is verleend. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van
het strand door de grotere diversiteit aan recreatiemogelijkheden.
V.
Strandverharding / looppaden
De gemeente verlengt de afritten in het zomerseizoen richting zee. 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;
 De looppaden mogen maximaal 2 meter breed zijn;
 Uitgangspunt is dat rolstoelgebruikers makkelijk op de paden kunnen manoeuvreren.
IV.
Speeltoestellen (jaarrond)
Paviljoenhouders mogen speeltoestellen plaatsen in hun exploitatie-zone. De gemeente
constateert dat dit de diversiteit aan recreatiemogelijkheden heeft vergroot. Hierdoor is de
aantrekkelijkheid van het strand voor gezinsbezoek gegroeid. De gemeente juicht
ondernemersinitiatieven toe die het aanbod aan speeltoestellen verder verbeteren.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft, als beheerder van het Noordwijks strand,
echter bepaald dat het jaarrond plaatsen van speeltoestellen van grote omvang, niet is
toegestaan.
Wel is in de concept Keur 2015 van het Hoogheemraadschap opgenomen dat ‘permanent
aanwezig klein meubilair’ op het strand (waaronder speeltoestellen) tot een vloeroppervlak van
4 m2 per stuk is toegestaan, mits:
 het op minimaal 8,00 meter van de afrastering staat, zoals die door Rijnland is aangewezen
en als zodanig aanwezig is, dan wel bij afwezigheid van een afrastering, 8,00 meter uit de
duinvoet;
 het niet in de vrije ruimte tussen een bouwwerk (zoals een strandpaviljoen) en de duinvoet
staat en het meubilair onderling meer dan 2,00 meter uit elkaar staat.
Dergelijke speeltoestellen moeten daarnaast aan alle veiligheidseisen en vergunningen voldoen,
mogen niet hoger zijn dan 3 meter en moeten openbaar toegankelijk zijn. Rondom mogen geen
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afzettingen worden geplaatst. Voor het plaatsen van een speeltoestel op het strand is overigens
altijd een gemeentelijke omgevingsvergunning vereist.

4.3

Watersporters
Uitvoeringspunten 2015-2020


Handhaven verbod op beoefening van extreme
(on)gemotoriseerde c.q. door wind aangedreven
(strand)sporten.



Jaarrond kitesurfen in ZVN aanlandingszones bij wijze van
proef (voor twee jaar) toestaan.



Jaarrond lesgeven bij KSN in hun aanlandingszone bij wijze
van proef (voor twee jaar) toestaan.



Ontheffing voor gebruik van gemotoriseerde vaartuigen
alleen beperken tot reddingdoeleinden door KNRM, NRB en
watersportverenigingen, Beach Break en bestaande
rondvaartboten.

4.3.1 Algemeen
Omwille van de strandveiligheid en voor een veilige beoefening van watersporten, staan de
strandregels de beoefening van surfen, zeilen en sportvissen, alléén toe in georganiseerd c.q. in
verenigd verband en in de daarvoor aangewezen zones. Hiermee wordt vermeden dat er
gevaarlijke situaties ontstaan voor alle overige strandgasten, bijvoorbeeld door particulieren die
extreme watersporten beoefenen. Alleen aan de Langevelderslag is een zone, waarin kitesurfen
voor geoefende sporters op eigen risico is toegestaan.

4.3.2 Trends en ontwikkelingen
De diversiteit in strand- en watersporten heeft de afgelopen jaren een sterke vlucht genomen.
Daarnaast vinden er steeds meer/vaker sportactiviteiten plaats op het strand en op zee, ook
buiten het strandseizoen. Vooral de in groepsverband georganiseerde sportactiviteiten en
evenementen nemen toe. De vorige strandnota richtte zich vooral op het veilig accommoderen
van kitesurfen, maar kon (nog) niet inspelen op andere ‘trendsporten’, zoals golfsurfen en, stand
up paddle surfen (suppen). Het particulier beoefenen van golfsurfen en suppen is in
ontwikkeling maar is in de APV (nog) niet toegestaan. Indien toename ervan leidt tot overlast of
gevaarlijke situaties voor overige strandgasten, zal dit aanleiding kunnen zijn om voor deze
sporten een nieuwe watersportzone aan te wijzen.
De gemeente is tevens van mening dat niet alle strandsporten passen bij de uitstraling die
Noordwijk nastreeft: een strand voor iedereen, met aandacht voor beleving van rust en ruimte.
Daarom zijn en blijven (extreme) watersporten zoals, jetskiën, kite-buggy, fly boarding - waarbij
een mens met aangedreven jet over het water vliegt-etc. in Noordwijk niet toegestaan. Dit geldt
ook voor strandzeilen, kite landboarding, evenals alle vormen van strandsporten met
gemotoriseerde voertuigen.
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4.3.3 Verenigde watersporten
Momenteel zijn er drie sportverenigingen met accommodaties op het strand gevestigd die de
strand- en kustzone vóór hun clubgebouw benutten voor het zee kiezen en beoefenen van de
volgende activiteiten:
 Bij afrit 3: Kust Surfvereniging Noordwijk (KSN) met de activiteiten windsurfen en kitesurfen.
 Bij afrit 10: Zeilvereniging Noordwijk (ZVN) met de activiteit branding zeilen.
 Bij afrit 19: HSV De Sportvisser met de activiteiten strand- en bootvissen. Gedurende het
winterseizoen organiseert de vereniging ook de 2-wekelijkse strandhengelwedstrijden
tussen de strandpalen 80,5 en 79.
De drie verenigingen bieden hun circa 1.500 leden al sinds jaar en dag de mogelijkheid hun
strand- en watersporten te beoefenen en zijn een levendige aanvulling op het strandbeeld en
het strandgebruik. De ZVN is momenteel de enige vereniging waarvan het verenigingsgebouw
jaarrond op het strand staat.

4.3.4 Watersportrecreatiegebied (beach break)
Op het strand, even voorbij strandafrit 21 (het zogenaamde Noorderstrand) en nog voor afrit 22,
is een commercieel watersportcentrum gevestigd, waar men kan leren zeilen, kanoën,
(kite)surfen, vliegeren, een zeilboot kan huren of strand gebonden teambuildingactiviteiten kan
organiseren. Dit commerciële bedrijf biedt toeristen de mogelijkheid om watersportlessen te
volgen of om zelf een kajak of zeilboot te huren. Dit gebied grenst overigens aan het Natura
2000 gebied Kennemerland (zie 3.5) en daarom zijn sport- en spelactiviteiten in aard en omvang
beperkt toegestaan. Gemotoriseerde watersporten zijn hier uitgesloten.

4.3.5 Aanpassing gebruiksmogelijkheden
Inzet van de coalitiekoers 2014-2018 is om watersportverenigingen in de komende notaperiode
onder strikte voorwaarden meer bewegingsruimte te geven voor het ontplooien van hun
sportactiviteiten. Noordwijk wil blijven inspelen op de groeiende behoefte aan actieve en
sportieve beleving van een dagje strand. Niet alleen voor onze badgasten maar in toenemende
mate ook voor onze zakelijke bezoekers. De volgende gebruiksmogelijkheden zijn hierbij van
toepassing:
I.
Kitesurf zones:
Om het kiten in Noordwijk goed te reguleren is in 2007 het aanwijzingsbesluit Kitesurfen
vastgesteld. Hierin zijn de volgende gebieden voor kitesurfen aangewezen:
Locatie A
Zone van 200 m tussen strandafgang 2 en 4, zijnde het gebied ter hoogte van de
KSN, alleen te gebruiken door leden van de KSN;
Locatie B
Zone van 200 m ten noorden van strandafgang 21, alleen bestemd voor
instructeurs en cursisten van de aldaar gevestigde Kiteschool- of scholen;
Locatie C
Zone van 250 m tussen radiostation Nora en de Langevelderslag, bestemd voor
kitesurfers die de sport niet in commercieel verband beoefenen: de
zogenaamde vrije kitezone.
Gebleken is dat deze zonering voorziet in de behoefte om op diverse locaties te kunnen kiten.
Wel blijkt in de praktijk behoefte te bestaan om op meerdere locaties les te kunnen geven aan
beginnende kiters. Het aanwijzingsbesluit voorziet niet in die mogelijkheid op Locatie C. Omwille
van het gewenste kwaliteitsbeeld is dit hier ook niet gewenst. 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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Om een ongelimiteerde groei van kitesurfen tegen te gaan, verleent de gemeente komende
notaperiode geen medewerking aan een extra kite locatie voor het geven van lessen. Wel wordt,
bij wijze van proef –en onder aanvullende voorwaarden- het lesgeven van KSN leden door eigen
kite instructeurs in de KSN aanlandingszone toegestaan. Om gevaarlijke situaties voor sporters
onderling en voor badgasten bij aangrenzende horecapaviljoens wordt vermeden, worden
hierover aanvullende veiligheidsafspraken gemaakt (zie ook 7.4.4). 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.
II.
Kitesurfen bij ZVN
Omdat een groeiend aantal leden van de ZVN beide sporten beoefent, wenst de zeilvereniging
de mogelijkheid om in hun zone zee te kiezen met kitesurfen. Dit vergroot de
watersportmogelijkheden en heeft een positief effect op hun verenigingsleven. De gemeente
staat hier positief tegenover en wil de ZVN hierin deels tegemoet komen. Daarom zal kitesurfen
in de ZVN aanlandingszone in 2015 en 2016 bij wijze van proef worden toegestaan, mits:
 surfer lid is van ZVN en over veiligheidscertificaat beschikt;
 surfer een veiligheidshesje van de ZVN draagt;
 er toezicht is door de walschipper.
Na 2 jaar wordt de proef geëvalueerd. Indien blijkt dat er sprake is van gevaarlijke situaties met
badgasten, wordt overwogen om deze locatie niet permanent te bestemmen als kite locatie. Het
geven van kite surf lessen is in de ZVN aanlandingszone niet toegestaan. Daarnaast wenst de
KSN om in kite zone A te kunnen aanlanden met maximaal vijf zeilboten. Hier is de gemeente
van mening dat deze ontwikkeling ongewenst is. Gebruik van de kitesurf zone voor het zee
kiezen en stallen van zeilboten gaat ten koste van het vrije strand en past daarom niet in het
door ons voorgestelde kwaliteitsbeeld.

III.
Gebruiksmogelijkheden watersportcentrum (beach break)
Op dit moment zijn op de locatie van het watersportcentrum alle ongemotoriseerde
watersporten toegestaan. Bij alle huidige en toekomstige ongemotoriseerde water- en
strandsporten geldt dat het watersportcentrum bij alle activiteiten onder begeleiding – evenals
bij particuliere verhuur – de veiligheid en toezicht van de sportdeelnemers borgt, conform IKO /
Vebon certificering. De ondernemer wil zijn activiteiten op de huidige locatie intensiveren en
verbreden met o.a. gebruik van een luchtband of banaan. De gemeente verleent deze
notaperiode geen medewerking aan de wens om dit aanbod uit te breiden met het voortrekken
van een luchtband of banaan door een motorvaartuig. Dergelijke activiteiten passen niet in het
kwaliteitsbeeld dat de gemeente voorstaat.
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IV.
Gemotoriseerde vaartuigen
Gebruik van gemotoriseerde vaartuigen is voorbehouden aan ontheffing houders, zoals de
KNRM, NRB, de zee rondvaartboot en HSV De Sportvisser (specifiek voor het vissen op zee) en
specifiek voor die doeleinden. De watersportverenigingen en Beach Break zijn verplicht om een
gemotoriseerd vaartuig te hebben om watersporters in nood te kunnen helpen maar mogen dit
vaartuig niet voor recreatieve doeleinden c.q. voor pleziervaart gebruiken. Een waterscooter of
jetski voor de watersportverenigingen en Beach Break valt niet onder deze vorm van
reddingvaartuigen. Deze reddingvaartuigen zijn alleen voorbehouden aan de KNRM en de NRB.
Ook is en blijft het voor particulieren verboden om zee te kiezen met een motorboot of met een
anderszins aangedreven vaartuig.
V.
Staand wantvisserij
Op grond van artikel 12 van de Uitvoeringsregeling Visserij, is het recreatief staand wantvissen in
de gemeente Noordwijk voor particulieren en beroepsvissers niet toegestaan. De gemeente is
van mening dat deze activiteit niet wenselijk is en beschikt daarom niet over een vrijstelling.

4.4

Strandevenementen

Uitvoeringsunten 2015-2020


Bij vergunningverlening aan
evenementenbureaus met name bij
watersporten extra randvoorwaarden
omtrent certificering en veiligheid opnemen.



Bij afgifte van vergunningen voor strand- en
sportevenementen rekening houden met
mate van rustverstoring.



Aantal Beach Party’s uitbreiden met één
jaarlijks themafeest, mits kleinschalig van
aard.



Mogelijkheid voor grootschalig strandfeest
(doelgroep jongeren, dancefeest) niet
continueren..

4.4.1 Zakelijke activiteiten en incentives
Strandpaviljoens bieden qua omvang en uitstraling steeds meer mogelijkheden om zakelijke
evenementen/activiteiten te faciliteren. De factor zee en strand heeft hierbij een belangrijke
toegevoegde waarde. Om de vooraanstaande positie van Noordwijk als congressenbadplaats in
Nederland te behouden en te versterken is het dan ook van groot belang dat aan congreshotels,
strandondernemers en evenementenorganisaties voldoende mogelijkheid wordt geboden om
paviljoens en strandgedeelten te benutten voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen. Maar
wel op zodanige wijze dat vrije stranden en paviljoens behouden blijven voor alle andere
bezoekers en functies. Het organiseren van zakelijke evenementen stelt de laatste jaren meer
eisen aan veiligheid en bekwaamheid van de organisator. Toch lijkt het aantal “free
riders”(evenementenorganisaties zonder ontheffing en/of certificering) op het gehele
Noordwijkse strand toe te nemen.
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Vanuit het waarborgen van het veiligheidsaspect en daarmee van de diverse strandgebruikers,
wordt deze ontwikkeling als niet wenselijk ervaren. Omwille van het goed reguleren van
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid – al helemaal bij watersportactiviteiten -, is het
wenselijk dat bij het verlenen van vergunningen c.q. ontheffingen die het organiseren van
zakelijke evenementen op het strand mogelijk maken daaraan diverse randvoorwaarden gesteld
gaan worden dat de organisator onder andere:
•
voldoende gecertificeerd (IKO, VEBON, etc.) is;
•
voldoende verzekerd (WA verzekering) is;
•
over EHBO/Life saving vaardigheden beschikt;
•
aantoonbare ervaring heeft met strand- en zee-evenementen, etc.
Om het veiligheidsaspect bij het organiseren van zakelijke evenementen te borgen en
afdwingbaar te maken, worden randvoorwaarden gesteld. Ook zal bij afgifte van vergunningen
voor strand- en sportevenementen die het strandreservaat passeren, rekening te houden met
de mate van rustverstoring voor rustende en foeragerende dieren.

4.4.2 Publieksevenementen
I.
Kleinschalige evenementen
Kleinschalige strandactiviteiten in enig georganiseerd verband, zoals diverse sporttoernooien,
vallen onder het regime van het evenementenbeleid (zie ook 4.3.1). De gemeente vervult hierin
een voorwaardenscheppende, toetsende en waar gewenst een faciliterende rol. Mede in het
kader van de kwaliteitskeurmerken Blauwe Vlag en Quality Coast blijft de gemeente
terughoudend omgaan met informele feesten en partijen van particulieren en bedrijven op het
vrije strand. Daarom zijn bijvoorbeeld barbecueën, open vuur en kamperen op het strand ook in
deze notaperiode niet toegestaan. Voor dergelijke initiatieven kan men inmiddels goed terecht
bij strandpaviljoens. Deze beschikken immers over de benodigde voorzieningen (zoals sanitair)
en vergunningen.
II.
Uitbreiding Beach Party’s
De huidige mogelijkheid voor strandondernemers, om twee ‘reguliere’ beach festivals (voorheen
bekend als Horescavo feesten) te organiseren, blijft behouden. Dit onder voorwaarde dat de
festivals kleinschalig zijn en blijven. Met kleinschalig wordt hier bedoeld: alléén in het paviljoen
en op het paviljoenterras, dus binnen het exploitatievlak van 1.000 m2. In het kader van
badplaatspromotie en verdere profilering van Noordwijk aan Zee als bloemenbadplaats, zal één
extra thematisch beach festival worden toegestaan, onder voorwaarde dat deze door
ondernemers gezamenlijk wordt georganiseerd en is gelinkt aan een thema dat voor Noordwijk
een speciale betekenis heeft.
Tijdens dergelijke festivals is plaatsing van een partytent op de eigen terrasruimte toegestaan.
Het bezoekersaantal per organisator bij deze feesten dient beheersbaar te blijven. Hierdoor blijft
de gezellige uitstraling van de beach party’s geborgd. Het beleid om dergelijke activiteiten en
evenementen zoveel mogelijk te concentreren bij de drukke gedeelten voor de beide boulevards
in de nabijheid van alle voorzieningen wordt gecontinueerd, conform het evenementenbeleid.
III.
Geen grootschalig feest
De vorige nota gaf de mogelijkheid tot het organiseren van één grootschalig feest op het strand
voor de doelgroep jongeren (dance feest). De afgelopen jaren is echter gebleken dat door de
weersafhankelijkheid alsmede de stringente eisen die aan een dergelijk evenement worden
gesteld, er geen animo is geweest om dit te organiseren. Tevens is gebleken dat een grootschalig
dancefeest niet past binnen de kernwaarden van het strandbeleid.
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5. Strandaccommodaties
5.1.

Commerciële strandpaviljoens
Uitvoeringsspunten 2015-2020

5.1.1.



Het aantal toegewezen commerciële
jaarrond paviljoens blijft ongewijzigd.



Souterrain/kelderruimte mogelijk maken
voor seizoen paviljoens en
verenigingsgebouwen.



Toestaan van een extra logistieke
2
aanbouw van maximaal 50 m voor de
opslag van fust en voorraad.

Behoud van aantal horecapaviljoens

Noordwijk beschikt anno 2015 over 15 horecapaviljoens. Alle locaties van de paviljoens en
verenigingsgebouwen zijn inmiddels in het nieuwe bestemmingsplan Zee, strand en duin als
zodanig bestemd. Ten opzichte van andere badplaatsen, onderscheidt het Noordwijkse strand
zich door ruime vrije stranddelen tussen bouwwerken op het strand. Zelfs het strand voor beide
boulevards kenmerkt zich door vrije stranden tussen de strandpaviljoens. Uit de evaluatie van de
strandnota blijkt dat alle belanghebbenden vinden dat het huidige aantal paviljoens goed in
balans is met kernwaarden van het Noordwijkse strand: ruime vrije stranden en voor elk wat
wils. Het huidige aantal van 15 commerciële (horeca)paviljoens volstaat en er is geen aanleiding
om dit aantal in deze planperiode uit te breiden. Zie bijlage 5 voor een overzicht.

5.1.2.

Geen uitbreiding jaarrond exploitatie

De gemeente Noordwijk en de lokale strandondernemers zijn de afgelopen vijf jaar pionier
geweest in de uitrol van jaarrond exploitatie langs de Hollandse kust. De strandnota “het is elke
dag een stranddag” was de katalysator voor de realisering ervan. Momenteel is de jaarrond
exploitatie als volgt in gemeentelijk beleid vastgelegd:
 In het Bestemmingsplan Zee, Strand en Duin zijn in totaal acht jaarrond bestemmingen voor
horecapaviljoens vastgelegd;
 Tussen afrit 1 en afrit 19, is aan zeven strandondernemers een jaarrondvergunning
afgegeven. Hiervan staan er nu zes jaarrond;
 Daarnaast heeft paviljoen De Zeespiegel aan de Duindamse Slag de mogelijkheid om een
jaarrondvergunning aan te vragen;
 Ook de zeilvereniging (ZVN) en de strandposten van de Noordwijkse Reddingbrigade (NRB),
hebben bij vaststelling van het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin een
jaarrondbestemming gekregen.
De jaarrond ontwikkeling van paviljoens heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
gewenste kwaliteitsimpuls die de gemeente Noordwijk met de vorige strandnota voorstond. In
de komende notaperiode zet het beleid in op behoud van de nu ontstane omvang en
verscheidenheid in horecapaviljoens. In deze planperiode biedt het gemeentelijk beleid derhalve
geen mogelijkheid voor seizoensgebonden paviljoens om te transformeren naar
jaarrondexploitatie. Dit is alleen voorbehouden aan de paviljoens Take Two en De Zeespiegel.
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5.1.3.

Gebruiksmogelijkheden strandbebouwing

Het huidige kader voor maatvoering en oppervlakten van strandpaviljoens en terrassen binnen
het bestemmingsvlak, is in de vorige strandnota bepaald en daarna vastgelegd in de
bestemmingsplannen Strandbebouwing en Strand en daarna grotendeels opgenomen in
bestemmingsplan Zee, Strand en Duin. Voornoemde maatvoering geeft een rustig,
terughoudend en bescheiden strandbeeld dat past bij kernwaarden “kwaliteit” en “open
karakter”. Verder biedt het ondernemers ruime exploitatiemogelijkheden.
I.
Terrasoverkapping
Bij horecapaviljoens is een maximaal exploitatieoppervlak toegestaan van 1.000 m2, waarvan
maximaal 600 m2 bebouwd mag worden (en daarmee 400 m2 overblijft voor terras ‘in de open
lucht’). Hier zijn de huurtarieven op gebaseerd. Veel ondernemers willen bij hun paviljoens
echter flexibele terrasoverkappingen aanbrengen om daarmee in te kunnen spelen op snel
veranderende weersomstandigheden en bij grote bijeenkomsten extra capaciteit te kunnen
creëren. De ruimtelijke uitstraling van flexibele terrasoverkappingen (knikarm schermen of
rolluifels, zeker in combinatie met zijschermen) kunnen op indirecte wijze leiden tot permanente
uitbreiding van vaste bebouwing. Hierdoor is geen onderscheid meer te maken tussen het
bebouwde en het niet bebouwde deel van het strandpaviljoen. De gewenste kwalitatieve
uitstraling van tijdelijke terrasoverkapping kan ook bereikt worden met mooie hoogwaardige
parasols (ook in luxe uitvoering met terrasverwarming of verlichting) die aan het eind van de dag
kunnen worden ingeklapt.
Motie Geef hedendaagse terrasoverkappingen een kans.
De gemeenteraad van Noordwijk in vergadering bijeen op 25 maart 2015
Constaterende dat:
- De strandpaviljoenhouders alternatieven zien voor niet permanente
terrasoverkappingen anders dan de traditionele parasols
Van mening dat:
- Terrasoverkappingen niet permanent van aard mogen zijn of worden
- De raad desondanks open kan staan voor ideeën van paviljoenhouders die anders zijn
dan de traditionele parasols en toch voldoen aan de eis van niet permanente
overkapping
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.
En gaat over tot de orde van de dag
Motie is aangenomen.
II.
Souterrain/kelderruimte jaarrond bouwwerken
Ten aanzien van kelderruimte onder een jaarrond bouwwerk op het strand, geeft het
Hoogheemraadschap aan dat ‘de onderkant van de vloerbalken op een zodanige hoogte moet
worden aangebracht, dat het zand eronder vrij kan bewegen. Dit komt in de praktijk neer op
minimaal NAP+ 4,5 meter’. Het is niet toegestaan om in het stormseizoen bebouwing onder
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NAP+ 4,5 meter te hebben. Het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin geeft aan dat kelders en
souterrains bij permanente strandpaviljoens mogelijk zijn, na toepassing van een
afwijkingsbevoegdheid. Met dien verstande dat:
a) het oppervlak van de kelder of het souterrain niet meer bedraagt dan het bebouwde
oppervlak van het hoofdgebouw, waarbij de kelder of het souterrain uitsluitend direct onder
het gebouw is toegestaan;
b) kelderruimte alleen wordt gebruikt voor opslag in de breedste zin van het woord, binnen de
eigen bedrijfsvoering. Elke vorm van commerciële (horeca)exploitatie van kelderruimte (aan
derden) is niet toegestaan;
c) toepassing van de afwijkingsbevoegdheid alleen is toegestaan indien de primaire
waterkeringsfunctie niet wordt geschaad door het realiseren van een kelder of souterrain;
d) Het Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat een raadgevend advies hebben
afgegeven over de aanvraag.
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.
III.
Kwaliteitsverbetering achteraanzicht / logistieke aanbouw
Na de kustversterking en met de introductie van jaarrond exploitatie, hebben diverse paviljoens
een enorme schaalsprong gemaakt in hun horeca exploitatie. Dit heeft de nodige consequenties
gehad voor de ‘meters’ aan (buiten)ruimte die momenteel worden benut voor de opslag van
afval, fusten, meubilair, etc. Aangezien de buitenruimte achter alle paviljoens niet is omheind,
geeft dit al gauw een rommelige uitstraling.
Ook zorgt dit voor stankoverlast en vogel/ ongedierte overlast. Dit past niet bij de uitstraling die
wij voorstaan en het is ook bepaald geen fraai visitekaartje voor de badgast. Daarom zet het
strandbeleid de komende notaperiode in op kwaliteitsversterking van het alzijdig aanzicht van
paviljoenbebouwing, dus óók het aanzicht van de logistieke achterkant vanaf de opritten en de
aanwezige duinpaden. Om alle paviljoens te kunnen faciliteren met een nette en overlast
beperkende logistieke ruimte, wordt binnen het bestemmingsvlak van jaarrond- en
seizoenpaviljoens, een extra bouwwerk toegestaan, uitsluitend bedoeld voor de opslag van fust,
afval, rolcontainers en voorraad.
Uitgangspunt hierbij is een alzijdig aantrekkelijke aanbouw:
• Toegestaan voor jaarrond en seizoensgebonden paviljoens;
• Alleen voor fust, afval en voorraad bestemd die anders buiten het paviljoen staan, niet voor
andere bedrijfsdoeleinden;
• Voor de aanbouw wordt jaarlijks een huurbedrag van het ter plaatse geldende m2 tarief
voor sanitaire paviljoenruimte geheven;
• De afmeting van het bouwwerk mag maximaal 50 m2 bvo bedragen en mag extra worden
toegevoegd aan de maximale bebouwingsoppervlakte van 600 m2;
• De geldende nokhoogte voor de aanbouw is maximaal 4 meter;
• Beeldkwaliteit / architectuur: aanbouw moet in de stijl van het paviljoen worden
opgetrokken: welstand is van toepassing en is vergunning plichtig (Wabo + HHR);
• Het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin voorziet momenteel nog niet in een
afwijkingsbevoegdheid, die extra bebouwing bij een paviljoen toestaat en dient hier op te
worden aangepast.

5.2.

Watersportverenigingen
Uitvoeringspunten 2015-2020


Medewerking verlenen aan
jaarrond clubgebouw KSN .



Maatvoering clubgebouw

KSN verruimen
naar 250
Versie: geconsolideerde versie na raadsvergadering
25 maart
2015
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5.2.1.

Huidige situatie

Naast de strandpaviljoens zijn de verenigingsgebouwen van drie watersportverenigingen ‘vaste
bewoners’ van het strand: de Zeilvereniging Noordwijk (ZVN en inmiddels jaarrond), de
Kustsurfvereniging Noordwijk (KSN) en hengelsportvereniging (HSV) de Sportvisser. De huidige
situering op het strand van verenigingsgebouwen is in het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin
opgenomen.

5.2.2.

Ontwikkeling jaarrond bebouwing

Bij het opstellen van de nota “Het is elke dag een stranddag” was er (behoudens de wens van de
ZVN) nog geen wens of mogelijkheid voor realisatie van jaarrond verenigingsgebouwen op het
strand. Met vaststelling van het bestemmingsplan Strand is de wens van de ZVN gerealiseerd en
hebben zij de jaarrond bestemming gekregen. Inmiddels wil ook de KSN graag alle seizoenen op
het strand staan. De plannen hiervoor verkeren in een verkenningsfase. Uit oogpunt van
versterking van sportdeelname, verenigingsleven, diversiteit van activiteiten op het strand, is het
wenselijk om ook de KSN de mogelijkheid te bieden een jaarrond gebouw op te richten. Hiermee
is ook een kwaliteitsslag te realiseren. HSV De Sportvisser heeft de huur van het huidige
onderkomen aan de Bosweg kunnen continueren. Daarom is een jaarrond gebouw op het strand
in deze notaperiode niet relevant.

5.2.3.

Beleidskader jaarrond KSN

Voor jaarrond ontwikkeling voor verenigingsaccommodaties worden de volgende kaders
gesteld.
1.
Verlenen jaarrond vergunning
Het bestemmingsplan Strand heeft jaarrondexploitatie voor de ZVN al mogelijk gemaakt.
De KSN heeft eind 2013 een principe verzoek ingediend om jaarrond op het strand te mogen
staan. Belangrijkste reden voor hen is dat juist in de wintermaanden veel gesurft en gekite wordt
waardoor het hebben van bebouwing op het strand (en daarmee toezicht op de watersporters)
een belangrijk element is. Het loont dan immers om te investeren in kwaliteit verhogende en
duurzame huisvesting en dit komt ten goede aan de gewenste uitstraling. Tevens is het toezicht
op de watersporters in de winterperiode een belangrijke kwaliteitsverbetering voor de
veiligheid. In deze notaperiode zal daarom medewerking worden verleend aan jaarrond
plaatsing van een KSN clubgebouw, binnen het bestaande bestemmingsvlak. De procedures o.a. wijziging bestemmingsplan, bouw- en vergunning aanvraag, etc.- kunnen plaatsvinden zodra
de strandnota is vastgesteld.
2.
Passende maatvoering
Verenigingsgebouwen op het strand, zijn van oudsher bescheiden van omvang, functie en
uitstraling. Daarom wijkt de regelgeving ten aanzien van maatvoering en gebruik, af van
commercieel geëxploiteerde strandbedrijven. In het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin, is
opgenomen dat het maximale bebouwde oppervlak aan clubgebouwen, opslaggebouwen en
containers bij (jaarrond) exploitatie van watersportverenigingen op het strand maximaal 165 m2
bedraagt, binnen een exploitatievlak van 300 m2. Om Het hebben van bijvoorbeeld gescheiden
douche-toilet- en omkleedruimte mogelijk te maken, zal de maatvoering voor KSN worden
verruimd naar maximaal 250 m2 aan clubhuis, opslag en overige bouwwerken, binnen het
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huidige bestemmingsvlak. De gewenste verruiming moet noodzakelijk zijn en moet de
beeldkwaliteit verhogen. Omvang en afmetingen van de horecaruimte, moeten in redelijke
verhouding staan tot de clubactiviteiten.

5.3.

Watersportcentrum (Beach Break)
Uitvoeringspunten 2015-2020
Maatvoering accommodatie
verruimen naar 250 m2 bvo.

5.3.1.

Huidig profiel

In paragraaf 4.3 is het watersportcentrum geïntroduceerd. Beach Break is een commercieel
geëxploiteerde school- en trainingsfaciliteit, bestaande uit cursusruimte en opslag. De
horecafunctie is kleinschalig en ondergeschikt c.q. ondersteunend aan haar
watersportactiviteiten. Mede daarom én door de afgezonderde ligging valt het ook in een lagere
strandhuurcategorie dan de omliggende horecapaviljoens. In het bestemmingsplan Zee, Strand
en Duin is het centrum opgenomen als seizoengebonden sportaccommodatie. Het centrum is de
afgelopen jaren doorgegroeid van kiteschool tot een strand- en watersportcentrum, voor
zakelijke en toeristische incentives en evenementen.

5.3.2.

Ontwikkelwens

Beach Break wil haar groeps-, school- en verhuuractiviteiten blijven uitbreiden en wil daar een
nieuw groter én jaarrond bouwwerk realiseren, inclusief volwaardige horecaexploitatie.
De gemeente is van mening dat het watersportcentrum een verrijking is in ons toeristische
voorzieningenaanbod. Maar juist omdat het watersportcentrum geen vereniging is, noch een
horecapaviljoen (maar wel een commerciële sportvoorziening), blijft de gemeente van mening
dat het centrum niet alle rechten kan ontlenen aan ontwikkelingen die voor verenigingen en
reguliere horecapaviljoens worden toegestaan:

5.3.3.

Verruiming maatvoering

De maatvoering van het watersportcentrum is met vaststelling van het bestemmingsplan
Strandbebouwing gelijkgesteld met die van de verenigingen. Door schaalvergroting in
watersport activiteiten, is de huidige maatvoering van de accommodatie echter onvoldoende
gebleken. Omwille van de gewenste kwaliteitsverbetering op het strand (bijvoorbeeld
gescheiden toilet- douche- en omkleedruimten), staat de gemeente binnen het huidige
exploitatievlak van 300 m2 een verruiming toe van 165 m2 naar 250m2. Het nieuwe bouwwerk
moet de beeldkwaliteit verhogen.

5.4.

Strandhuisjes
Uitvoeringspunten 2015-2020
Medewerking verlenen aan
exploitatie van 5 strandhuisjes
aan de Duindamse Slag en 5
huisjes aan de Langevelderslag,
mits landelijke wet- en
regelgeving dit toestaat.
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5.4.1.

Huidige situatie

De afgelopen jaren zijn er in Noordwijk twee locaties ontstaan waar strandondernemers hun
bedrijfsactiviteiten hebben uitgebreid, ieder met de exploitatie van vijf slaaphuisjes. Het betreft
hier strandpaviljoen Take 2 ter hoogte van de Koningin Astrid Boulevard (nabij afrit 1) en het
strandpaviljoen De Koele Costa ter hoogte van strandafrit 21 (ten noorden van de Zeereep).

5.4.2.

Exploitatie voorwaarden

De 10 demontabele slaaphuisjes worden geëxploiteerd tussen 1 maart en 1 november. Deze
seizoensgebonden exploitatie blijft ook in deze notaperiode van kracht. De slaaphuisjes zijn
bedoeld voor toeristische verhuur aan week- en weekendgasten door de ondernemer zelf. Lange
periode verhuur of verkoop van slaaphuisjes op het Noordwijkse strand aan derden is en zal niet
worden toegestaan. Deze voorwaarden zijn dan ook in de vergunning en in het huurcontract
opgenomen. Daarnaast is in het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin vastgelegd:
 op welke locatie(s) exploitatie mogelijk is;
 dat een ondernemer maximaal 5 strandhuisjes mag exploiteren;
 dat de maximale oppervlakte van een slaaphuisje 32 m2 bedraagt.

5.4.3.

Ontwikkelruimte

De exploitatie van strandhuisjes blijkt overal zeer succesvol te zijn, zo ook in Noordwijk. De twee
verhuurders wensen beiden hun aantal huisjes te verdubbelen, tot ieder 10 huisjes. Ook hebben
enkele overige paviljoenexploitanten in Noordwijk de wens om in de toekomst strandhuisjes te
verhuren, ook bij de Duindamse Slag en de Langevelderslag.
De gemeente is van mening dat substantiële ontwikkeling van slaaphuisjes niet de
kwaliteitsimpuls zal brengen die past bij het beeld van ‘een ruim en rustig strand’ dat ons
onderscheidt van andere badplaatsen. Uitbreiding van het bestaande aantal huisjes en/of
realisatie van huisjes op nieuwe locaties voor de Koningin Astrid en Koningin Wilhelmina
Boulevards en Zeereep, zal ten koste gaan van het open karakter en het kwaliteitsbeeld van deze
stranden. Meer strandhuisjes langs deze boulevards, zullen leiden tot verdichting van
strandbebouwing (lintbebouwing). Dit beïnvloedt het aanbod aan vrij strand en de
beeldkwaliteit. De gemeente is wel voornemens om in de komende notaperiode een
kleinschalige ontwikkeling mogelijk te maken van vijf strandhuisjes aan de Duindamse Slag en
vijf strandhuisjes aan de Langevelderslag, met inachtneming van de volgende aspecten:
 In de recente Natuurvisie van het Ministerie van Economische Zaken (2014), wil het kabinet
een effectieve invulling geven aan de natuurdoelen die Nederland internationaal heeft
afgesproken. Centrale stelling is de natuurvisie is: natuur en economie profiteren van elkaar.
 Er ontstaan twee unieke overnachting- en verblijfplekken die bij uitstek geschikt zijn voor
natuurliefhebbers en voor rustzoekende doelgroepen. Gasten kunnen hier genieten van de
bijzondere natuurwaarden rondom deze huisjes. Dit versterkt publieke aandacht en het
respect voor het natuurgebied.
 De gemeente houdt met economische ontwikkelingen in en rondom een natuurgebied
nadrukkelijk altijd rekening met het natuurbelang zoals beschreven in het gemeentelijk
Natuurbeleidsplan (2006). Ruimtelijke plannen en activiteiten moeten altijd worden getoetst
aan de mate waarin ze de doelstellingen van een Natura 2000 gebied aantasten. De
uitkomst hiervan bepaalt of de huisjes daadwerkelijk opgenomen kunnen worden in het
daartoe te herziene bestemmingsplan Zee, Strand en Duin. Pas na inwerkingtreding van dat
bestemmingsplan, kan tot plaatsing en gunning worden overgegaan.
 Ten aanzien van huisjes aan de Duindamse Slag, is de gemeente van mening dat de
exploitatie ervan - gekoppeld aan de daar gevestigde strandondernemer - de kwaliteit van

Versie: geconsolideerde versie na raadsvergadering 25 maart 2015

30

het voorzieningenaanbod op deze locatie zou kunnen vergroten, zonder dat dit ten koste
gaat van rust en ruimtebeleving. Gunning van de strandhuisjes aan de Langevelderslag zal
plaatsvinden via een openbare inschrijfprocedure in het kader van de Europese
dienstenrichtlijn.

5.5.

Strandposten NRB
Uitvoeringspunten 2015-2020
Vervanging van Post 3
(Langevelderslag) onderzoeken.

5.5.1.

Huidige situatie

Ten behoeve van het strand- en kusttoezicht zijn verspreid over het Noordwijkse strand vier
strand(veiligheid)posten gevestigd. Ter hoogte van afrit 10 is een voormalige politiepost sinds
2009 in gebruik als gemeentelijke EHBO/informatie post. In de maanden juli en augustus wordt
deze post bemand door één of twee uitzendkrachten. Daarnaast zijn er drie reddingsbrigade
posten in gebruik door de Noordwijkse Reddingbrigade (NRB):
 De zogenaamde hoofdpost (post 1) aan afrit 18;
 Post 2 aan de Duindamse Slag bij afrit 24;
 Post 3 aan de Langevelderslag bij afrit 27.
Alle vier genoemde posten zijn eigendom van de gemeente Noordwijk.

5.5.2.

Nieuwbouw en jaarrond plaatsing

Vanwege de eisen die de Blauwe Vlag en Quality Coast keurmerken stellen aan strandveiligheid,
is een adequaat toezicht, een goede informatieverstrekking aan strandbezoeker en, indien
nodig, hulpverlening op het strand van groot belang. Mede door de toename van het jaarrond
strandgebruik door watersporters en bezoekers is het zeer wenselijk dat ook de NRB het hele
jaar door op het strand aanwezig kan zijn. Een permanente behuizing van de hoofdpost van de
NRB op het strand is daarom een logische stap. De NRB is momenteel permanent gehuisvest aan
de Bosweg 4. Dit gebouw bevindt zich in slechte staat en is inmiddels te krap voor de huidige
activiteiten die de NRB uitvoert. Momenteel is mogelijkheid in beeld om de nieuwe NRB post te
combineren met (nieuwe) jaarrond bebouwing voor de Zeilvereniging Noordwijk (ZVN).
Realisatie hiervan ligt buiten het bestek van de strandnota.

5.5.3.

Vervanging post 3 Langevelderslag

Geconstateerd is dat de recreatiedruk op dit stranddeel de afgelopen jaren is toegenomen.
Aangezien het toezicht op de badgasten bij de Langevelderslag - conform gemaakte afspraken
op mooie zondagen en op piekdagen - gewaarborgd moet blijven, stelt dit ook eisen aan de
reddingspost. De huidige NRB post aan de Langevelderslag is bouwkundig in zeer slechte staat
en dient daarom te worden vervangen.
Door aangroei van de duinen is de huidige (bestemde) locatie in de loop der jaren in het duin
komen te staan. Aangezien het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft bepaald dat jaarrond
bouwwerken op acht meter vanaf de afrastering geplaatst dienen te worden, zou de post eerst
moeten opschuiven. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin
noodzakelijk. Daarom kan de NRB post hier niet eerder dan in 2016 worden vervangen.
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Omdat 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. Uitgangspunt voor deze NRB post zal in ieder geval zijn dat deze alleen is bestemd
voor activiteiten ten behoeve van strandtoezicht en niet voor commerciële doeleinden.
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6. Strandbeheer en openbare voorzieningen
6.1

Strandbeheerders

6.1.1. Bovenlokale spelers
De Zuid-Hollandse kust is een belangrijke waterkering die grote delen van Zuid-Holland, NoordHolland en Utrecht beschermt tegen de zee. De kust en de duinen zijn hét visitekaartje van de
gemeente Noordwijk en aan onderhoud wordt dan ook veel aandacht besteed. Hierbij heeft
Noordwijk te maken met een scala aan beheerders:
Rijkswaterstaat
Het waterdistrict Nieuwe Waterweg van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, is beheerder van het
strand. Omdat het strand onder water kan komen te staan is het strand onderdeel van het
waterstaatswerk Noordzee. Voor het beheer van het strand is de Wet Beheer
Rijkswaterstaatswerken van toepassing.
Provincie Zuid-Holland
De Provincie voert ruimtelijk beleid, zo ook ten aanzien van het strand, waaronder het toetsen
van gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen aan de hand van de provinciale
structuurvisie/verordening Ruimte (SRV). Een SRV geeft aan welke ruimtelijke
planontwikkelingen wel en niet gewenst zijn en/of toetsing behoeven. Dit heeft bijvoorbeeld
betrekking op het wel/niet toestaan van permanente bouwwerken op het strand.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland
De duinwaterkering die voor Noordwijk ligt, is in beheer bij het Hoogheemraadschap van
Rijnland. Uitgangspunt is dat gebruik van het strand zodanig is afgebakend dat (dagelijks) beheer
en onderhoud van de kuststrook niet worden belemmerd. Van gemeenten wordt verwacht dat
zij de geldende voorschriften doorvertalen in hun contracten met medegebruikers. Zelfs als het
gaat om het anticiperen op het zandige kustsysteem.

6.1.2. Gemeentelijk strandbeheer
Gemeente Noordwijk draagt voor de gehele 13 km aan Noordwijks strand de
verantwoordelijkheid voor handhaving van diverse wet- en regelgeving, zoals openbare orde en
veiligheid. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor uitvoering van het strandbeheer ligt
primair bij het college van burgemeester en wethouders.
In de APV, het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin en in privaatrechtelijke overeenkomsten, is
aangeven wat de gewenste situatie voor het strand is en welke activiteiten er al dan niet worden
toegestaan. Het integrale strandbeleid geeft hierbij richting aan de algemene uitgangspunten
ten aanzien van taken en opgaven voor alle relevante beleidsvelden die te maken hebben met
gemeentelijk beheer en toezicht op het strand. Het Team APV en Handhaving is belast met het
verlenen van de APV-vergunningen en (samen met de politie) met de handhaving van de in de
APV opgenomen regels. De bouw-, RO- en milieuhandhaving wordt uitgevoerd door de
Omgevingsdienst West Holland (ODWH).
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6.2

Strandreiniging / afvoer afval
Uitvoeringspunten 2015-2020


Blijvende aandacht voor adequate
reiniging van strand en afritten.



Zoeken naar oplossingen voor huidige
knelpunten in afval logistiek bij
paviljoens.



De afvalinzameling op het strand
verbeteren, door aanleg van
ondergrondse containers

6.2.1 Strandseizoenen
In de strandnota “Het is elke dag een stranddag” is het onderscheid tussen het strandseizoen en
hoogseizoen verduidelijkt (een en ander in verband met de schoonmaakfrequentie) en wel als
volgt:
Strandseizoen
1 februari tot 1 november
Hoogseizoen
1 juni tot 1 september
Naseizoen
1 november tot 1 februari
Deze indeling wordt gehanteerd om diverse bepalingen omtrent strandregels en strandgebruik
af te bakenen in de APV, bestemmingsplannen en in huurcontracten. Het strandseizoen is
conform bepalingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld en hier wordt niet
van afgeweken. Leidend hierin is dat het Hoogheemraadschap seizoensgebonden bebouwing op
het strand van 1 februari tot 1 november toestaat. Van 1 november tot 1 februari dient het
strand volledig leeg en vrij te zijn van opstallen, met uitzondering van vergunde (jaarrond)
objecten.

6.2.2 Aansturing en uitvoering
Recreanten worden steeds kritischer ten aanzien van de kwaliteit en de reinheid van het strand.
Daarom is het reinigen van het strand een steeds belangrijker onderdeel geworden van het
strandbeheer. Dit wordt centraal door de gemeente aangestuurd. Uitvoering vindt plaats door
een gespecialiseerd particulier bedrijf, conform de overeenkomst strandreinigingsdiensten
gemeente Noordwijk. Deze is voor een periode van vier jaar afgesloten. In de overeenkomst
staan de frequentie en het vereist kwaliteitsniveau per deelgebied in detail beschreven.
Behoudens het zorgdragen voor het verzamelen van hun eigen bedrijfsafval, hebben de
paviljoenhouders de verantwoordelijkheid voor het reinigen van het door henzelf
geëxploiteerde deel van het strand.
De gemeente draagt zorg voor het ophalen en afvoeren van al het afval op het strand, dus ook
het bedrijfsafval van de paviljoenhouders. De organisatoren van de (grotere) evenementen
krijgen strandreinigingskosten doorberekend, tenzij zij hiervoor zelf zorgdragen.
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6.2.3 Reinigingsfrequentie
Het strandonderhoud (strandreiniging) is via een Europese aanbesteding, uitbesteed aan een
particulier bedrijf. In de afgesloten overeenkomst staat onder andere de reinigingsfrequentie
beschreven. In de aanbesteding strandreiniging zijn de reinigingsfrequenties afgestemd op de
volgende seizoenen:
Voorseizoen
Zomerperiode
Naseizoen
Winterperiode

1 maart tot 1 juli
1 juli tot 1 september
1 september tot 1 november
1 november tot 1 maart.

Het intensief gebruikte strand wordt in de zomerperiode dagelijks gereinigd, in het voor- na- en
winterseizoen naar behoefte. De afritten worden in de zomerperiode dagelijks geveegd en in het
voor- na en winterseizoen 2 maal per week. Bij calamiteiten op het strand, bij olievervuiling,
scheepsafval en zware storm, wordt extra gereinigd. Door intensiever gebruik van
strandpaviljoens, is de behoefte aan schone en zandvrije afritten de laatste jaren toegenomen.
Indien strandexploitanten een hogere schoonmaakfrequentie wensen, dan kunnen zij dit zelf ter
hand nemen of op eigen kosten laten uitvoeren door het strandreinigingsbedrijf.

6.2.4 Aandachtspunten afvallogistiek
Mede door de schaalsprong in horeca-exploitatie van veel paviljoens, is de omvang van hun
bedrijfsafval de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit leidt steeds vaker tot logistieke
problemen. Niet alleen ten aanzien van de opslag van afval bij het paviljoen (zie ook 5.1), maar
ook ten aanzien van het ophalen ervan. Samen met de strandondernemers en het
reinigingsbedrijf, blijven we daarom innoveren in de manier waarop de afvallogistiek is in te
richten. Gelet op de continue inzet om het kwaliteitsniveau van onze strandkeurmerken te
behouden, is de gemeente daarnaast voornemens om aanbod en kwaliteit van de afvalbakken
op het strand te verbeteren. Mede daarom worden ondergrondse afvalcontainers en nieuwe
(gele) afvalbakken geplaatst.

6.2.5 Opruimen hondenpoep
Beleidspunten 2015-2020
Strandafritten 1 tot 21
jaarrond voorzien van een
zakjes-dispenser voor het
opruimen van hondenpoep.

In het kader van regulering van honden op het strand, evenals de zorg voor een schoon strand,
geldt op het intensieve stranddeel voor beide boulevards tussen 1 juni en 1 september een
hondenverbod. Buiten deze periode geldt hier een opruimplicht voor hondenpoep. Overigens zal
hondenbezoek aan paviljoens via de afritten op het intensieve stranddeel ook tussen 1 juni en 1
september mogelijk worden gemaakt (zie 7.2). Om hondenbezitters tegemoet te komen met het
opruimen van de hondenuitwerpselen, worden de afritten jaarrond voorzien van een zakjesdispenser. Dit is een kwaliteitsimpuls die zal bijdragen aan minder hondenpoep op het strand.
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6.3

Keurmerken
Uitvoeringspunten 2015-2020


Onderzoeken in hoeverre uitbreiding
Blauwe Vlag strand buiten de
boulevardzone haalbaar is.



Inzet op tenminste de gouden status
Quality Coast en dit blijven vertalen
naar publieke en private beleids- en
investeringsopgaven.

6.3.1 Ambitie: uitbreiden Blauwe Vlag stranden
De gemeente Noordwijk doet sinds begin jaren negentig met succes mee aan de Blauwe Vlag
campagne, een ‘kwaliteitswedloop’ van stranden/badplaatsen en landen in de wereld. Dit
keurmerk staat voor:
- schoon en veilig zwemwater;
- goede, veilige strandvoorzieningen en een schoon strand;
- adequaat strandtoezicht en publieksvoorlichting;
- actief gemeentelijk natuur- en milieubeleid.
In het recente verleden zijn in het kader van de Blauwe Vlag diverse voorzieningen en
maatregelen getroffen, die aanmerkelijk hebben bijgedragen aan een schoon en gastvrij strand.
Bij veel buitenlandse bezoekers speelt het keurmerk een rol van betekenis bij het bepalen van
de vakantiekeuze. Noordwijk wil zich blijven versterken als kwaliteitsbadplaats en daarom
hebben deze kwaliteitskeurmerken uitdrukkelijk onze aandacht. Op dit moment voldoet het
strand voor de beide boulevards en zeereep aan de eisen van de Blauwe Vlag. Onze ambitie is
om het keurmerk de komende jaren ook te gaan voeren op overige ‘rustige’ stranddelen,
bijvoorbeeld aan de Duindamse Slag en de Langevelderslag. Aangezien dit hoge eisen stelt aan
de strandveiligheid (NRB) en aan het voorzieningenniveau op deze stranddelen, zoekt de
gemeente hier samen met strandondernemers naar passende oplossingen. Uitgangspunt hierbij
is dat het strandtoezicht is gewaarborgd, terwijl de recreatiedruk op aanvaardbaar niveau blijft.

6.3.2 Ambitie: behouden van leidende positie Quality Coast
Quality Coast is een programma van de Europese Vereniging Kust & Zee (EUCC) en wordt
ondersteund door de Europese Unie. Doel van het programma is om badplaatsen duurzamer en
milieuvriendelijker te maken en om inspanningen van gemeenten en bedrijfsleven te belonen.
Het is het enige complete keurmerk voor een toeristische bestemming als geheel. Steeds meer
verblijfstoeristen en touroperators houden hiermee rekening bij de keuze van hun
vakantiebestemming. De afgelopen jaren staat Noordwijk in de top vijf van de meest duurzame
bestemmingen in de Europese Quality Coast Top 100. Noordwijk scoort ‘uitstekend’ in de
categorieën: Natuur, Milieu en Sociaaleconomisch profiel.
De gemeente is hiermee beloond voor haar voortdurende beleidsinzet op deze terreinen ten
behoeve van een kwalitatief hoogstaand toerisme. Dit laat zien dat Noordwijk met haar
consequente keuze voor kwaliteit op de goede weg is. De ambitie is om tenminste de gouden
status Quality Coast te blijven behouden en dit te blijven vertalen naar publieke en private
beleids- en investeringsopgaven.
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6.3.3 KIMO
KIMO is een internationale vereniging van kustgemeenten die ten aanzien van de Noordzee door
lobby en projecten hun belangen behartigt op het gebied van milieu en veiligheid. Vanuit deze
organisatie worden projecten gestart om te trachten de vervuiling door scheepsafval terug te
dringen en tevens de vervuilers op te laten draaien voor de kosten van het afvoeren en
verwerken van het scheepsafval van het strand. Noordwijk is aangesloten bij het KIMO en zal
zoveel mogelijk projecten volgen.

6.4

Strandafritten
Uitvoeringspunten 2015-2020


Het gezamenlijk met ondernemers realiseren van oplossingen
die de verkeerssituatie op een aantal afritten en rond sommige
paviljoens verbetert, zonder dat de verkeerruimte op het
strand toeneemt.



Twee ontheffingskaarten t.b.v. laden en lossen / onderhoud en
in-en uitstappen minder valide bezoekers. Vaste leveranciers
hebben geen kaart nodig.



Ter verbetering van toegankelijkheid en verhoging van de
veiligheid, wordt de verlichting op de strandafritten aangepast.



Onderzoeken hoe en waar bij de afritten ruimte is te maken
voor fiets parkeren.

Het Noordwijkse strand is vanuit de duinen en vanaf de boulevards bereikbaar via circa 30
strandafritten. Deze variëren in lengte, breedte en in onderlinge afstand. Om het kwaliteitsbeeld
van de openbare ruimte rond het strand en de strandbeleving de komende notaperiode te
verbeteren, voorziet het strandbeleid in maatregelen die de overzichtelijkheid, het aanzicht en
de (verkeers)veiligheid bij de strandafritten structureel moeten verbeteren. De voorgenomen
maatregelen zijn hierna verder uitgewerkt.

6.4.1 Beheer en onderhoud
De afritten moeten er jaarrond representatief uitzien; zowel aan de boulevardkant als aan het
strand. Het zijn immers de toegangspoorten tot het visitekaartje van Noordwijk: strand,
boulevard en duin. Beheer en onderhoud van de strandafritten in Noordwijk, zijn anno 2014 als
volgt geregeld:
 De gemeente Noordwijk heeft zeggenschap over het aanleggen en onderhouden van de
afritten 1 tot en met 21, 24 en 27;
 De afritten 8 en 9 zijn in beheer van Huis ter Duin;
 Het onderhoud van de overige afritten ten noorden van de Zeereep, wordt verzorgd door
het Hoogheemraadschap van Rijnland en Staatsbosbeheer. Het betreft hier de afritten A, B
en C (gelegen tussen Noordwijk en Katwijk) en 22, 23, 25, 26 en 28 tot en met 31.
Het onderhoud van de afritten is onderdeel van de strandreiniging. Het adequaat schoonhouden
(vuil en zand-vrij houden) en onderhouden van de strandafritten blijft continu aandachtpunt.
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6.4.2 Verbeteren verkeersveiligheid
Strand en afritten behoren tot de openbare weg en hier is de Wegenverkeerswet van
toepassing. De gemeente is wegbeheerder en heeft in de APV opgenomen dat alle strandafritten
zijn gesloten voor alle verkeer (algehele geslotenverklaring). Voor het rijden op het strand is een
ontheffing noodzakelijk. De gemeente blijft terughoudend met het afgeven hiervan, zodat een
ongehinderde toe- en afrit van het strand bij calamiteiten blijft gewaarborgd.
Als gevolg van de schaalvergroting in horeca exploitatie op het strand, is de aan- en afvoer van
goederen in omvang en frequentie aanzienlijk toegenomen. Vooral op drukke stranddagen
komen de bereikbaarheid van paviljoens en de verkeerveiligheid boven- en onderaan de
strandafritten steeds meer in de knel. Omwille van een veilige bevoorrading en een rustig
strandbeeld wordt in komende notaperiode –samen met ondernemers- naar oplossingen
gezocht om dit, uit oogpunt van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en beeldkwaliteit, zo veel
mogelijk te stroomlijnen en gastvriendelijk te maken:
 Uitgangspunt is dat bevoorrading alleen nog aan de landzijde (achterkant) van een paviljoen
plaats mag vinden en niet aan de zijkant of de zeezijde. Hierbij dient vermeden te worden
dat de verkeersruimte op het strand wordt vergroot. Daar waar dit vanwege ruimtegebrek
nu niet mogelijk is, zal de gemeente samen met de ondernemers in gesprek gaan over
passende oplossingen.
 De gemeente doet tevens graag een beroep op de strandondernemers om de bevoorrading
(afstemming leveranties, bevoorradingstijden, etc.) gezamenlijk op te pakken. Vooral op
drukke stranddagen is het wenselijk om na 11:00 uur zo min mogelijk vervoerbewegingen te
hebben op de strandafritten.

6.4.3 Ontheffing laden en lossen paviljoens
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:
- de eigenaar van een paviljoen t.b.v. laden en lossen: dus niet voor parkeren;
- derden, voor het in- en uit laten stappen van minder valide gasten / rolstoelgebruikers
bij een paviljoen: echter niet om daar te parkeren;
- 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.

6.4.4 Verbeteren sociale veiligheid
Door de nieuwe situatie van lange strandafritten en jaarrond exploitatie van paviljoens, blijkt dat
de sociale veiligheid op de afritten –vooral in de donkere wintermaanden- ’s avonds door
bezoekers en personeel van paviljoens als negatief wordt ervaren. Er zijn al onveilige situaties
gemeld. Om de sociale veiligheid te vergroten, hebben de strandafritten aan de boulevards
verlichting gekregen. Het lichtbeeld ervan is afgestemd op het beperken van verstoring van het
natuurlijke evenwicht van flora en fauna op de strandduinen. Om de veiligheidsbeleving van
strandgasten en personeel te verbeteren, voorziet het strandbeleid erin om in de komende
notaperiode de (oriëntatie)verlichting op enkele afritten als volgt te verbeteren:
 verlichting alleen van afrit 1 tot en met 21, op afritten waar zich een paviljoen bevindt;
 niet méér verlichting maar een betere oriëntatieverlichting (NB: het gaat hier niet om
lantaarnpalen maar vooral om lichtbronnen met een ecologisch passend lichtbeeld);
 verlichting moet in balans zijn met de natuurwaarde: dus een passend lichtbeeld en na
sluitingstijd ’s nachts zijn uitgeschakeld.
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Diverse strandondernemers hebben aangegeven dat zij hier graag in willen meedenken en
(mee)investeren. Na vaststelling van de nota, zullen vorm en inhoud van dit beleidspunt worden
uitgewerkt.

6.4.5 Fiets parkeren
Het stelsel van fietspaden in het zuidelijke en noordelijke duingebied van Noordwijk zorgt ervoor
dat alle strandafritten per fiets goed bereikbaar zijn. Op de Koningin Wilhelmina Boulevard zijn
voorzieningen getroffen om fietsen te stallen. Bij een aantal afritten in het noordelijke
duingebied is een onbewaakte fietsenstalling aangelegd. Bij het Palaceplein is in het verleden
een bewaakte Biesieklette rijwielstalling geweest, maar deze is enige jaren geleden opgeheven
en vervangen door fietsnietjes. Mede bij gebrek aan stallingsfaciliteiten, gebruiken
(brom)fietsers menig afrit als stalling. Dit heeft nog niet tot onoverkomelijke problemen geleid
maar het belemmert wel de toegankelijkheid van het strand voor voetgangers, minder validen
en hulpverleningsverkeer. Dit is dus een belangrijk aandachtspunt.
Het plaatsen van (brom)fietsen langs een afrit is niet verboden, derhalve is er geen grond om
daarop te handhaven. Naast de ‘normale’ fiets groeit het aantal luxe fietsen zoals E-bikes,
scooters, bakfietsen. Deze vervoermiddelen zijn duur in aanschaf en worden regelmatig
gestolen. Eigenaren van dergelijke fietsen en scooters parkeren de e-bike of scooter daarom
vaak naast een paviljoen of onder aan een strandafrit, zodat zij er zicht op hebben. Een
ophoping van fietsen op de afritten is uiteraard niet gewenst, dus wordt gestreefd naar fietsluwe
afritten. Daarom is het wenselijk om in samenspraak met Team Ruimte van de gemeente bij de
afritten voor de boulevards en de Zeereep langs de duinstrook stallingsfaciliteiten voor
(brom)fietsen te realiseren, in combinatie met een regulering van staling voor (brom)fietsen op
de afritten. Zodoende blijven de afritten fietsvrij en toegankelijk voor hulpdiensten en
toeleveranciers.

6.5

Bereikbaarheid
Uitvoeringspunten 2015-2020
Inzet strandpendel vooralsnog
behouden

6.5.1 Strandpendel
Tijdens de zomermaanden kunnen badgasten al enige jaren op zondagen (en bij extreem goed
strandweer ook op zaterdagen) ieder kwartier gebruik maken van een gratis strandpendel
busdienst naar het Vuurtorenplein en het Palaceplein. Dit vervoer werd tot 2014 verzorgd door
Koninklijke Beuk. In 2013 is besloten het vervoer van de strandpendel ook te gunnen aan
Brouwers tours. Dit heeft geleid tot de oplossing om het ene jaar (te beginnen in 2014) het
vervoer te gunnen aan Brouwers tours en het jaar daarop aan Koninklijke Beuk.
Strandgasten kunnen hun auto kosteloos parkeren op het parkeerterrein van het Zilveren Kruis
(als Brouwers tours rijdt) of bij de Koninklijke Beuk als Beuk in dat jaar de strandpendel verzorgt.
De Strandpendel Noordwijk is een initiatief van de Gemeente Noordwijk en Noordwijk
Marketing. Inzet van de gemeente is om de strandpendel de komende notaperiode te blijven
ondersteunen, omdat dit initiatief positief bijdraagt aan onze score in het Quality Coast
keurmerk.
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6.5.2 Toegankelijkheid minder validen
De gemeente Noordwijk streeft naar een bereikbaar strand voor iedereen, dus ook voor de
bezoekers die slecht ter been zijn. De strandafritten voor de intensieve stranden zijn door
verharding en brede opzet daarom ook goed toegankelijk voor mindervaliden. Houders van een
gehandicaptenparkeerkaart kunnen op diverse plaatsen hun voertuigen dicht bij de
strandafritten parkeren. Voor vervoer op het strand, stelt de gemeente Noordwijk
strandrolstoelen beschikbaar. Deze rolstoelen zijn eigendom van de gemeente en kunnen
kosteloos worden gebruikt. Een aantal strandpaviljoenhouders heeft de rolstoelen in beheer en
kan zo nodig assistentie verlenen bij het gebruik hiervan.
Initiatieven om de minder valide gasten het strand te laten bezoeken, zoals de strandrups (zie
ook 4.5), worden van harte ondersteund. Wijziging in het ontheffingenbeleid ten behoeve van
laden en lossen bij paviljoens (zie ook 6.4.3), maakt het voor strandondernemers bovendien
mogelijk om hun ontheffingskaart te gebruiken voor het laten in- en uitstappen van minder
valide gasten bij hun paviljoen. Ook is het wenselijk dat alle paviljoens tussen afrit en voordeur
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

6.6

Strandvoorzieningen
Uitvoeringspunten 2015-2020


Overgaan tot plaatsing van
watertappunten, op verschillende
plaatsen tussen Astridboulevard en
Langevelderslag.



Onderzoek naar plaatsing van
kiosken met openbare
toiletvoorziening op de Koningin
Wilhelmina Boulevard.

6.6.1 Gemeentelijke speeltoestellen
De gemeente Noordwijk hecht belang aan voorzieningen voor kinderen. Regelmatig doet de
gemeente Noordwijk investeringen in speeltoestellen voor kleine kinderen en sportattributen
voor de oudere jeugd. Door het creëren van aantrekkelijke en veilige speelmogelijkheden wordt
de echte ‘familie strandsfeer’ van het Noordwijkse strand verhoogd. De afgelopen jaren heeft de
gemeente vijf speeltoestellen aangeschaft. Deze rouleren jaarlijks op het strand. De gemeente
juicht ondernemersinitiatieven toe die het aanbod aan speeltoestellen verder verbeteren.
Uiteraard moet daarbij wel worden voldaan aan alle wettelijke eisen (zie 4.2).

6.6.2 Watertappunten
De gemeente Noordwijk streeft naar hoogwaardige kwaliteit van voorzieningen op het strand.
Op het strand staat een aantal stranddouches waar de badgasten drinkwater kunnen tappen en
het zand van hun voeten kunnen afspoelen. Met het oog op de kwaliteitsslag die wij maken, is
het wenselijk om aan een aantal strandafritten extra tappunten te realiseren. De gemeente
onderzoekt deze notaperiode of dergelijke tappunten - in samenwerking met Dunea - op een
aantal plaatsen is te realiseren, ter hoogte van de Koningin Astrid Boulevard, Koningin
Wilhelminaboulevard, Duindamse Slag en Langevelderslag.
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6.6.3 Openbare toiletvoorziening
Badgasten kunnen momenteel gebruik maken van de sanitaire voorzieningen die de
strandpaviljoens hen bieden. Daarnaast faciliteert de gemeente een openbare toiletvoorziening
op het Vuurtorenplein. Dit plein is aan ontwikkeling onderhevig en de toiletvoorziening hier, is
vooralsnog van tijdelijke aard. In het kader van de Blauwe Vlag en in het kader van versterking
van de kwaliteit van het toeristisch voorzieningenaanbod en de gastvrijheid voor boulevard en
strand, onderzoekt de gemeente in hoeverre er op de Koningin Wilhelmina Boulevard kiosken –
in combinatie met openbare toiletvoorzieningen- zijn te plaatsen en door derden te exploiteren.
De gemeente ziet momenteel geen aanleiding om zelf seizoensgebonden of permanente
openbare toiletvoorzieningen op het strand of bij afritten te plaatsen.
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7. Openbare orde en veiligheid
7.1

Invalshoeken

Bezoekers van het strand willen in veiligheid recreëren. Daarom zijn zij extra kritisch op
elementen of activiteiten die voor het gebied, dan wel voor hun recreatieve beleving als
verstorend worden ervaren. Het op een zorgvuldige en juiste manier informeren van de
bezoekers is hierbij noodzakelijk. Waar in de Zuid of in het Noordelijk gebied niet vreemd wordt
opgekeken van een loslopende hond of soms zelfs een ruiter te paard, wordt dit op andere
plaatsen niet veilig geacht. Om die reden zijn diverse, vooral op het strand- en duingebied
betrekking hebbende, openbare ordebepalingen opgenomen in de APV. Tegelijkertijd is toezicht,
of het continue tekort daaraan, meteen ook de achilleshiel van diverse onderdelen van het
gemeentelijke strandbeleid.
Toezicht op het strand vindt plaats vanuit de volgende invalshoeken.
1. Toezicht op het strand- en duingebied in het kader van APV regels, openbare orde en
veiligheid, bouw en milieuregels;
2. Toezicht op de (zwem)veiligheid van de badgasten zoals ook onder andere voortvloeit uit de
Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden;
3. Veiligheidstoezicht op diverse watersportvormen onder de kust;
4. Toezicht op strand en duinen vanuit het belang van natuur en landschap, zoals o.a. ook
voortvloeit uit de Natuurbeschermingswet (Natura 2000);
5. Waterstaatkundig toezicht op strand en duinen zoals omschreven in o.a. de Wet op de
Waterkeringen en de Keur van het Hoogheemraadschap (Rijnland);
6. Toezicht op de kust als grens van de Staat der Nederlanden.
Hoewel elk van de genoemde invalshoeken van belang kan zijn in het kader van het
gemeentelijke strandbeleid gaat de voorliggende nota strandbeleid uitsluitend in op de eerste
drie genoemde toezichtvormen, omdat deze direct betrekking hebben op ‘recreëren op het
strand’.
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7.2

Toezicht en handhaving
Uitvoeringspunten 2015-2020
Extra aandacht geven aan
toezicht en handhaving op het
strand, voor behoud van onze
keurmerken.

De APV regels op het strand gelden voor “de zone tussen de duinvoet en gemiddelde
laagwaterlijn met inbegrip van de aanwezige gebouwen en terrassen en met inbegrip van de open afritten”. Het toezicht op de openbare orde en de APV, is een gecombineerde taak en
verantwoordelijkheid van de (strand)politie en van de gemeentelijke toezichthouders. Gestreefd
wordt naar een vaste kern van politieambtenaren en handhavers op het strand, zodat er
bekendheid van de beambten met het strand en haar gebruikers ontstaat. Dit komt ten goede
aan de samenwerking in het signaleren en voorkomen van overlast. Voldoende personele
beschikbaarheid van handhavers, die ook op het strand kunnen toezien op naleving van APV, is
en blijft echter een punt van zorg en aandacht.
Noordwijk heeft al enige jaren geen eigen politiekorps meer. Ook zijn er geen gemeentelijke
toezichthouders continu werkzaam op het strand. Met het oog op de ambitie om de Blauwe Vlag
stranden uit te breiden en om het Quality Coast label te behouden, is het van groot belang dat
het strandtoezicht is gewaarborgd. Hiervoor is een structurele capaciteit aan toezichthouders én
bevoegde wetshandhavers –zeker in de zomermaanden- noodzakelijk. In deze nota periode
verdient dit gegeven passende aandacht en inzet.
Daarbij is het van groot belang dat elke Noordwijkse strand- en duinlocatie bereikbaar en snel
aanrijdbaar is. Om te kunnen handhaven langs het 13,8 km Noordwijks strand, wordt er geen
auto aangeschaft. De NRB heeft aangeboden om haar Polaris strandvoertuig beschikbaar te
stellen voor medegebruik door de gemeente. Dit is een dankbare geste. Het maakt de gemeente
echter wel afhankelijk van derden. Bovendien is het voertuig dan niet volledig inzetbaar voor
reddingdoeleinden van de NRB.

Versie: geconsolideerde versie na raadsvergadering 25 maart 2015

43

7.3

Aanpassing beleidsregels APV
Uitvoeringspunten 2015-2020


Aanlijngebod voor honden ter hoogte van Noordvoort jaarrond
instellen en opnemen in de APV.



In de APV aanpassen dat honden in de zone met intensieve
strandrecreatie tussen 1 juni en 31 augustus wel bij paviljoens
mogen komen, maar niet verder het strand op mogen.



De informatieverstrekking over lokaal geldende hondenregels,
wordt met (extra) borden verduidelijkt.



Huidige paardenregeling voor het strand in de APV, wordt
voortgezet. Voor het rijden met sulky’s wordt in de APV een
algeheel verbod opgenomen, mits uitspraak Raad van State dit
mogelijk maakt.



Beleidsregel incidentele ontheffingen sluitingstijden in APV
aanpassen.



Verbod op het gericht (horizontaal) aanschijnen van branding en
zee, wordt in de APV opgenomen.

7.3.1 Honden op het strand
Uit gesprekken met diverse gebruiksgroepen is gebleken dat wat door de één als beperkend en
betuttelend wordt ervaren, door de ander van groot belang wordt geacht en liefst aanvullende
beperkingen worden gewenst. Alle belangen wegende, en ook in het drukke seizoen voor de
recreanten de kernwaarden van het strand te laten spreken, is gekozen de bestaande zonering
en seizoen werking voor honden op het strand grotendeels te behouden:
I.
Het hondenstrand
Het strandgebied ten zuiden van afrit 2, richting Katwijk, is het hele jaar opengesteld voor
honden (onaangelijnd).
II.
De zone voor beide boulevards en zeereep
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;
 Alle gebod -en informatieborden tussen afrit 2 en afrit 21 worden hier op aangepast.
III.
Zone met naaktrecreatie
Noordwijk heeft twee naaktrecreatiegebieden:
 Het gebied van kilometerpaal 79.500 tot 78.000, zijnde het gebied met een lengte van circa
1,5 kilometer tussen afrit 22 en 24. Dit gebied wordt redelijk druk bezocht.
 Het gebied tussen kilometerpaal 73.000 en 74.000, zijnde 1 kilometer, wordt extensief
gebruikt door de naaktrecreant en is alleen te bereiken via afritten 27 tot en met 30.
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Gedurende de periode 1 juni tot en met 31 augustus moeten honden in de naaktgebieden
aangelijnd zijn. Het gebod om honden op de naaktstranden aangelijnd te houden is in de APV
opgenomen om overlast voor de (naakt) recreanten door loslopende honden –in het
recreatieseizoen- tegen te gaan. Uitgangspunt is dat de naaktrecreant zonder overlast van
loslopende honden moet kunnen recreëren en daarom wordt het aanlijngebod op de
naaktstranden in de periode 1 juni tot en met 31 augustus niet gewijzigd.
IV.
Gebieden met aanlijngebod
In het hoogseizoen van 1 juni t/m 31 augustus geldt een aanlijngebod. Dit blijft ongewijzigd:
 op de twee naaktrecreatiestranden;
 vanaf afrit 21, bij paviljoen de Koele Costa, tot voorbij de exploitatie in noordelijke richting
(van strandpaal 80.750 tot 80.500);
 ter hoogte van het strand bij paviljoen De Zeespiegel aan de Duindamse Slag (tussen
rijksstrandpalen 78.000 en 77.500);
 op het strand nabij de Langevelderslag (tussen de rijksstrandpalen 75.000 en 74.500).
V.
Het strand ter hoogte van Noordvoort
Vanuit verschillende hoeken is de wens geopperd om op het strand bij Noordvoort een
aanlijngebod in te stellen, omdat loslopende honden voor verstoring zorgen van rustzoekende
en foeragerende dieren in het strandreservaat. De gemeente is daarom voornemens om -in
overleg met gemeente Zandvoort en natuur- en vogelbescherming instantie- voor het gehele
gebied jaarrond een aanlijngebod in te stellen. Dit gebod zal voor het gehele strandreservaat
gelden (vanaf Rijksstrandpaal 73.000) en hier met borden worden aangegeven.

7.3.2 Paarden op het strand
Het Noordwijkse strand is gedeeltelijk toegankelijk voor paarden. De boulevardzone is van 1
maart tot 1 november verboden gebied voor paarden, behoudens een lokale vergunninghouder
(manege Barnhoeve). In de periode 1 juni tot en met 31 augustus is paardrijden niet toegestaan
ter hoogte van het gebied Langevelderslag (tussen de rijkstrandpalen 75.000 en 74.000), tenzij
men een ontheffing heeft. Van 1 november tot 1 maart is paardrijden over de gehele
strandlengte van 13,8 km toegestaan. Uitgangspunt hierbij, is dat deze activiteit geen gevaar
mag opleveren voor de overige strandgebruikers. De gemeente is overigens voornemens om een
algeheel verbod in de APV op te nemen voor het rijden met een sulky. Dit kan echter pas gevolg
krijgen indien een uitspraak van de Raad van State een dergelijk verbod mogelijk maakt.

7.3.3 Motorvoertuigen
Het strand wordt steeds intensiever gebruikt. Vanuit het oogpunt van veiligheid voor alle
strandgebruikers, blijft het huidige strikte beleid ten aanzien van ontheffingen voor bezoekers
en ondernemers met motorvoertuigen op het strand dan ook ongewijzigd van kracht. De
komende notaperiode zal hier streng op worden gehandhaafd. Dit geldt zowel voor rijden op het
strand, als voor laden en lossen bij paviljoens op het strand. Een uitzondering hierop is de
strandrups van Stichting Outdoor4disabled. Deze stichting organiseert ritten met een
rupsvoertuig dat speciaal is ontwikkeld om met lichamelijk gehandicapten over het strand te
kunnen rijden. De strandrups mag met ontheffing het hele jaar door op het strand rijden tussen
afrit 27 en 24 (tussen de Langevelderslag en de Duindamse Slag). Om de veiligheid van de
overige strandgebruikers te waarborgen, zijn hieraan nadere voorschriften verbonden.
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7.3.4 Sluitingstijden
I.
Reguliere sluitingstijden strand (opgenomen in de APV):
00.00 uur voor paviljoen en 23.00 uur voor bijbehorend terras.
II.
Algemene en incidentele ontheffingen paviljoens:
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).
Vanwege de toegenomen exploitatiemogelijkheden van de strandpaviljoens, is het een wens van
de ondernemers om de normale sluitingstijden van paviljoens op te rekken naar 01.00 uur. 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.

7.3.5 Verlichting op het strand / richting zee
Om de gasten van de paviljoens ook in het donker uitzicht op zee te bieden, hebben paviljoens
verlichting aangebracht die gericht is op de zee. Ondernemers hebben tevens kenbaar gemaakt
dat - naast het bieden van uitzicht - de verlichting ook een bijdrage levert aan de veiligheid.
Vanuit omwonenden, overige strandbezoekers en maatschappelijke organisaties komt echter
steeds meer weerstand tegen hinder en vervuiling door kunstlicht op het strand:
 Conform het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer zijn strandondernemers gehouden aan de
zorgplicht om lichthinder –in algemene zin- voor direct omwonenden te beperken. Het
aanschijnen van de zee valt hier echter buiten en dit biedt de Omgevingsdienst West
Holland (ODWH) nog geen handvat om op te treden.
 In de gemeentelijke nota lichtbeleid is bepaald dat het niet is toegestaan horizontaal op het
strand gerichte verlichting toe te passen, in verband met het zeeleven en de fysieke
veiligheid. Ook met andere verlichting op het strand dient terughoudend te worden
omgegaan. Aangezien tot op heden het aanschijnen van de zee niet bij wet of verordening
verboden is, heeft het bedoelde beleid tot op heden slechts een symboolfunctie.
 De KNRM heeft aangegeven dat het zeewaarts verlichten van het strand met sterke
schijnwerpers zeer hinderlijk is voor reddingsacties en voor oefeningen in het donker.
Drenkelingen zullen minder snel worden gevonden.
Bij de eerstvolgende algehele herziening van de APV, zal een verbod op het expliciet verlichten
van het strand c.q. van de branding met schijnwerpers, hierin 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.
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7.3.6 Horizonvervuiling
De strandnota ziet op allerlei onderwerpen en belangen die de strandeconomie en de beleving
van het strand raken. Een ontwikkeling die zeker niet onvermeld mag blijven, is de komst van
maritieme windmolenparken die zichtbaar zullen zijn vanaf de kust.
De Rijksoverheid heeft inmiddels besloten tot het aanwijzen van verschillende locaties voor
vestiging van windmolenparken voor de Hollandse kust. Deze zullen ook zichtbaar zijn vanaf het
strand van Noordwijk.
 In 2013 zijn de werkzaamheden gestart voor het windmolenpark Luchterduinen op 12
zeemijl (22 km) uit de kust.
 De locatie Beaufort is een reeds aangewezen gebied voor de kust van Katwijk en is twee
keer groter dan Luchterduinen. Deze ontwikkeling is onomkeerbaar en hiermee is in oktober
2014 begonnen;
 Daarnaast onderzoekt de Rijksoverheid momenteel de mogelijkheden om windmolenparken
dichter op de kust –binnen de 12 mijlszone- te plaatsen. Belangrijk argument hiervoor is het
kostenaspect. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat windmolenparken een negatieve invloed
zullen hebben op de bezoekersaantallen en bijgevolg de economie en werkgelegenheid. Ook
heeft het een negatieve invloed op de beleving van het laatste stuk ongerepte natuur van
Nederland dat gedurende alle seizoenen zoveel waardering krijgt.
De gemeente stelt alles in het werk om het “unique selling point” van onze gemeente - namelijk:
‘het zicht op een vrije horizon’- te behouden. Dit geldt niet alleen windmolens, maar
bijvoorbeeld ook voor drijvende jachthavens voor de kust (Coalitiekoers 2014-2018). Om de
krachten met overige kustgemeenten te bundelen, is op initiatief van Noordwijk een Platform
Maritieme Windmolenparken van o.a. kustgemeenten tot stand gekomen.

7.4

Strand- en kustveiligheid
Uitvoeringspunten 2015-2020


Paviljoenhouders en watersportverenigingen
faciliteren met periodieke gebruikerstraining
AED apparatuur. Dit in het kader van
optimalisatie strandveiligheid.



Verder invulling geven aan toekomstige
strandbewaking NRB.



Opstarten jaarlijks overleg (convenant) kusten strandveiligheid KNRM, BRB en
watersporters.

7.4.1 Strandveiligheid
Toezicht op zwemveiligheid
In Noordwijk ziet de Noordwijkse Reddingbrigade (NRB) toe op de zwemveiligheid. De NRB is
een vereniging van vrijwilligers die in de zomerperiode 3 posten op het strand bemensen (zie
ook 5.5). De brigade is vanaf het paasweekend tot eind september bijna dagelijks aanwezig op
het strand en in de zee. De kerntaken zijn preventief toezicht op -en het redden van - baders en
zwemmers in nood, toezicht op het water, het verlenen van EHBO aan strandbezoekers en
watersporters en het opvangen van zoekgeraakte kinderen. Genoemde kerntaken worden in
opdracht van de gemeente uitgevoerd. Daarnaast verzorgt de NRB opleidingen in het kader van
zwemmend en varend redden en strandwacht (life guard). Ook geeft ze elementair
zwemonderwijs en verzorgt zij Eerste Hulp opleidingen.
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Op de NRB posten kunnen badgasten en watersporters ook terecht voor informatie over
weersomstandigheden, zee-omstandigheden en zwemwaterkwaliteit. De reddingbrigade heeft
een (concept) toekomstvisie opgesteld die richting geeft aan toekomstige strandbewaking. In
deze notaperiode zullen de uitkomsten van deze visie worden gebruikt om verder invulling te
geven aan de toekomst van strandbewaking in Noordwijk. De huidige afspraken zijn gedateerd.
Er dient daarom een Service Level Agreement (SLA) te worden opgesteld, waarbij er nieuwe
afspraken worden gemaakt over de manier waarop de NRB invulling kan geven aan
strandbewaking langs het 13,8 kilometer Noordwijks strand.
Strandtoezicht
De Noordwijkse Reddingbrigade (NRB) heeft binnen de samenwerkingsketen - van gemeente,
NRB, KNRM, politie en overige hulpdiensten- in de veiligheidsregio Hollands Midden een
belangrijke signaleringsfunctie, maar is niet verantwoordelijk voor het toezicht op de openbare
orde en op de watersport, ook niet nabij het strand. Veelvuldig worden vrijwilligers van de NRB
geconfronteerd met gedrag en activiteiten die in het kader van de openbare orde op het strand
dienen te worden bestreden. Deze vrijwilligers zijn echter niet toegerust en bevoegd om in
dergelijke gevallen op te treden. Dit is een taak van politie en gemeente. Het functioneren van
de samenwerkingsketen staat echter onder grote druk.
AED cursus
Vrijwel alle paviljoens en verenigingsgebouwen op het Noordwijks strand, beschikken
momenteel over een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit is een draagbaar toestel dat
wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een hartstilstand.
De gemeente draagt zorg voor het onderhoud van deze apparatuur. Om strandgebruikers een
optimale veiligheid te kunnen bieden, is het van levensbelang dat zo veel mogelijk
paviljoenhouders /verenigingen bij calamiteiten een AED apparaat kunnen bedienen. Daarom
wil de gemeente voor deze groep een gebruikerscursus faciliteren, ondersteund door de NRB.

7.4.2 Kustveiligheid
Kustwacht
De uitvoering van maritieme reddingtaken, vlak onder de kust, is een gedeelde
verantwoordelijkheid van gemeente en kustwacht. De primaire verantwoordelijkheid voor
Search and Rescue (SAR) taken op zee ligt bij de kustwacht. De bestuurlijke verantwoordelijkheid
ervan, ligt tot 1 kilometer uit de kust bij de gemeente (burgemeester) en daarbuiten bij het
Ministerie van I&M. De kustwacht ontvangt noodoproepen, coördineert daarna eventuele zoeken reddingacties en bepaalt vervolgens de noodzakelijke inzet van reddingmiddelen, ook die
van de KNRM.
KNRM
De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) is een op zichzelf staande organisatie
met vrijwilligers en heeft het 24/7 verlenen van hulp op zee als hoofdtaak. In opdracht van de
kustwacht voert de maatschappij Search and Rescue (SAR) voor de Nederlandse kust uit en is als
erkende organisatie, opgenomen in de hulpverleningsketen binnen de veiligheidsregio Holland
Midden. De KNRM heeft in totaal zo’n 45 reddingstations, waarvan één in Noordwijk. Vanuit dit
reddingstation heeft ze de beschikking over reddingboten en kusthulpverleningsvoertuigen
(KHV). Dit stelt de organisatie in staat om binnen haar verzorgingsgebied (de hele 13,8 km aan
Noordwijkse kustlijn) zowel op het water als op het strand en in de duinen op professionele
wijze hulp te verlenen bij de circa 25-40 jaarlijkse veiligheidsincidenten. De organisatie draagt in
belangrijke mate bij aan de veiligheid van watersporters en overige recreanten op het
Noordwijkse strand, in de duinen en op zee.
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Strandpolitie
Door verschuiving in het takenpakket van de politie, heeft Noordwijk geen lokaal politiekorps
meer en valt de politie Noordwijk onder de Eenheid Den Haag. De politieboot is een aantal jaren
geleden al wegbezuinigd. In plaats daarvan opereert alleen de KNRM - binnen de
veiligheidsregio Hollands Midden - als hulpverlener bij calamiteiten, hierbij vaak ondersteund
door de NRB en politie.

7.4.3 Samenwerken in de keten
Ten aanzien van samenwerken in de veiligheidsketen, zijn de volgende afspraken van
toepassing:
 Convenant veiligheidsregio. Dit convenant ziet toe op samenwerking door o.a. gemeente,
NRB en KNRM, op het gebied van SAR incidenten en maritieme hulpverlening. Niet alleen op
het water, maar ook op het strand en in de duinen. De inzet van de NRB, is in dit document
beschreven.
 Samenwerkingsafspraken strand en duin. Verdere afspraken tussen NRB, KNRM en regionale
ambulancedienst, over de afhandeling van niet zee gebonden incidenten vanuit de 112
meldkamer Hollands Midden.
 Procedure assistentie ambulance strand en duingebied. Hierin staan coördinatie afspraken
over communicatie en samenwerking ter plaatse door NRB en KNRM bij incidenten.
De samenwerking tussen NRB en KNRM op het Noordwijkse strand bij calamiteiten is adequaat
en conform afspraken. Jaarlijks wordt een gezamenlijke oefening gehouden en daarnaast is er
bestuurlijk contact. Er is echter geen onderlinge afstemming ten aanzien van (behoeftestelling)
reddingmiddelen, opleidingen en huisvesting. De gedeeltelijk overlappende dienstverlening
vraagt echter wel om meer afstemming over behoefte aan en inzet van reddingmiddelen.

7.4.4 Afstemmen gedragsregels en afspraken strand- en kustveiligheid
De samenwerkingsketen van KNRM, NRB, Politie, gemeentelijke toezichthouders maar ook de
paviljoenhouders zijn de steunpilaren van de strandveiligheid. Zij zorgen er gezamenlijk voor dat
het strandseizoen veilig en ordelijk verloopt; de NRB tot en met de branding en de KNRM verder
op zee. Daarnaast dragen de op het strand gevestigde watersportverenigingen door hun directe
en frequente aanwezigheid op het strand en in het water in belangrijke mate toe aan het
toezicht op de veiligheid op het strand en in het water.
Om de veiligheid voor watersporters en overige badgasten samen met alle betrokkenen beter te
kunnen borgen, is het wenselijk om alle veiligheidsafspraken en gedragslijnen van KNRM, NRB,
ZVN, KSN en De Sportvisser (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;
 Afspraken over inzet eigen reddingmiddelen watersportverenigingen en –centrum;
 Certificering en jaarlijkse keuring van technische staat en inzetbaarheid van
reddingmiddelen.
De gemeente juicht (meer) samenwerking tussen KNRM, NRB en de lokale watersport toe en is
daarom voornemens om met deze organisaties een jaarlijks veiligheidsoverleg 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 een convenant strand- en kustveiligheid.
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8. Vergunningen en privaatrechtelijke aspecten
8.1

Publiekrechtelijke aspecten

8.1.1 Wet- en regelgeving
Zoals uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken, zijn de diverse activiteiten die op het strand
kunnen worden ontplooid aan allerlei wet-/ en regelgeving onderhevig. Daarbij kan een
complicerende factor zijn dat op het strand diverse overheden actief zijn die elk hun eigen
aandachtsgebied hebben. Afhankelijk van de activiteiten die worden ondernomen, kan het
voorkomen dat hiervoor diverse toestemmingen van verscheidene overheden benodigd zijn. De
strandactiviteiten kunnen aan onder meer aan de navolgende regelgeving onderhevig zijn:
 Natuurbeschermingswet (Provincie);
 Waterwet (Rijkswaterstaat);
 Keur / Kustnota (Hoogheemraadschap van Rijnland);
 Drank en Horecawet (gemeente / ODWH);
 Wet Milieu, o.a. ten aanzien van licht- en geluidhinder (ODWH);
 APV (gemeente);
 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (gemeente/ODWH);
 Bestemmingsplan Zee, Strand en Duin (gemeente);
 Bouwbesluit (gemeente);
 Overige gemeentelijke regelgeving, waaronder reclamebeleid, welstandsbeleid etc.
sluitingstijdenbeleid, etc.
Voor het oprichten van een bouwwerk op het strand, is een omgevingsvergunning op grond van
de Wabo vereist. De maatvoering en toegelaten gebruiks- en bouwmogelijkheden van alle
bestaande bouwwerken (paviljoens en strandhuisjes) zijn in het bestemmingsplan Zee, Strand en
Duin opgenomen. Om te zorgen voor een efficiënte besluitvorming, zal de gemeente – voor
zover mogelijk – faciliterend en coördinerend optreden bij regelgeving en procedures aan
wijziging onderhevig zijn.

8.1.2 Overlast en klachten
Sinds 1 juli 2013 is een aantal handhavingstaken overgedragen aan de Omgevingsdienst WestHolland (ODWH). Het betreft hier zaken die te maken hebben met omgevingshinder, zoals
vervuiling en geluidhinder door inrichtingen, maar ook toezicht op de Drank en Horecawet
(behalve leeftijdscontrole en vergunningverlening), het bouwtoezicht en handhaving. Bijgevolg
kan voor een milieuklacht zoals geluid- of stankoverlast door een bedrijf of een milieucalamiteit
contact worden opgenomen met de OWDH. Geluidhinder bij evenementen buiten de inrichting
is een taak van de gemeente.
Omdat verschillende gemeentelijke en regionale diensten zich bezighouden met handhaving
openbare orde en APV op het strand, strekt het tot aanbeveling om de informatievoorziening op
de gemeentelijke website hierover te verduidelijken. Dan is voor alle inwoners en
belanghebbenden in één oogopslag te zien bij welke instantie men terecht kan met klachten en
overlast meldingen.
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8.2

Privaatrechtelijke aspecten
Uitvoeringspunten 2015-2020


Afsluiten van nieuwe huurcontracten in
2016, ten behoeve van
seizoensgebonden paviljoens,
strandhuisjes, watersportverenigingen
en het watersportcentrum.



Deze contracten herzien bij verruiming
/ jaarrond transformatie van
watersportverenigingen en bij
verruiming van commerciële paviljoens
en het watersportcentrum.

8.2.1 Strandhuur
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
verhuurt delen van het strand aan de gemeente Noordwijk, die hiervoor een jaarlijkse
vergoeding betaalt. Het strand blijft echter eigendom van de Staat. Door middel van
huurovereenkomsten verhuurt de gemeente delen hiervan vervolgens onder aan
medegebruikers, bijvoorbeeld strandpaviljoens en verenigingen. Deze overeenkomsten bevatten
afspraken over de wijze waarop het strand mag worden gebruikt en welke vergoeding hier
tegenover staat. Bij incidentele aanwijzing kunnen Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat, op
grond van de kust -en duindynamiek en de kustveiligheid, nadere eisen stellen aan de locatie en
de zonering van medegebruik.

8.2.2 Huurovereenkomsten
I.
Jaarrond paviljoens:
De strandnota “het is elke dag een stranddag” was de katalysator voor het mogelijk maken (in
het bestemmingsplan Zee, Stand en Duin) van in totaal acht jaarrond paviljoens. Hiervan staan
er in 2014 zes op het strand. Met de jaarrond exploitanten zijn vanaf 2010 huurovereenkomst
opgesteld, voor de duur van 15 jaar. Na deze periode worden nieuwe overeenkomsten
opgesteld. Na tien jaar kunnen de huurtarieven worden herzien.
II.
Seizoen paviljoens:
De huidige huurovereenkomsten en huurbepalingen ten aanzien van seizoensgebonden
strandgebruik door paviljoenhouders, verenigingen zijn eind 2013 afgelopen en daarna tijdelijk
verlengd tot en met 2015. De gemeente zal daarom na vaststelling van deze nota, medio 2015
overgaan tot opstellen en voorleggen van nieuwe huurovereenkomsten. Deze gaan vanaf het
strandseizoen 2016 gelden en kunnen tussentijds worden herzien of beëindigd/omgezet. Met
dien verstande dat strandexploitanten bij uitbreiding en/of transformatie naar jaarrond
exploitatie een nieuwe huurovereenkomst krijgen.
III.

Watersportverenigingen

De huidige huurcontracten met watersportverenigingen passen niet meer bij de recente
ontwikkelingen in exploitatie (jaarrond) en in gebruiksmogelijkheden (meer meters op het
strand). Daarom worden in deze notaperiode nieuwe huurcontracten opgesteld. Dit maakt het
de verenigingen mogelijk om hun bewegingsruimte op het strand optimaal te kunnen benutten,
onder vereenvoudigde en transparante huurvoorwaarden. Met dien verstande dat alle
verenigingen bij uitbreiding en/of transformatie naar jaarrond exploitatie een nieuwe
huurovereenkomst krijgen.
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IV.
Watersportcentrum
Indien het watersportcentrum het bebouwde oppervlak van de accommodatie wil wijzigen,
dient de exploitant een nieuwe huurovereenkomst te krijgen.

8.2.3 Huurtarieven commerciële paviljoens

Uitvoeringspunten 2015-2020


Rekengrondslag voor huurtarieven
watersportverenigingen en
watersportcentrum aanpassen naar m2
tarieven.



Huurtarieven voor strandhuisjes herzien.



Mogelijkheden voor herziening van
locatiefactoren en categorisering van
strandlocaties (voor toekomstige
huurprijsbepaling) onderzoeken.

I.
Huidige berekeningsgrondslag
Noordwijk hecht grote waarde aan de diversiteit in het aanbod in strandpaviljoens. De variatie in
eenvoudige en laagdrempelige tot luxueuze strandpaviljoens die wij nu hebben, willen wij ook
graag behouden. De inkomsten uit verhuur van strandgedeelten aan strandpaviljoens en
verenigingen worden volledig gebruikt om de gemeentelijke strandexploitatie (beheer,
onderhoud en toezicht) voor een deel te bekostigen. Vanaf 2008 geldt een transparant
tariefsysteem op basis van vierkante meters paviljoen en vierkante meters terras.
Uitgangspunt hierbij is dat strandexploitanten huur betalen naar rato van het aantal vierkante
meters dat men in gebruik heeft: hoe groter de horeca exploitatie, hoe meer huur een
ondernemer betaalt.
II.
Locatiefactoren
Door de toepassing van wegingsfactoren per locatie - de zogenaamde locatiefactoren - is de
huur gedifferentieerd naar ligging c.q. locatie van het paviljoen, ten opzichte van het toeristische
kerngebied. De locaties zijn in 2008 als volgt vastgesteld:
Locatie A
Koningin Wilhelmina Boulevard vanaf afrit 7 tot het met het 1e paviljoen rechts
van afrit 19, omgeving Koningin Wilhelmina Boulevard;
Locatie B
afrit 1 tot en met 6, zijnde Koningin Astrid Boulevard;
Locatie C
afrit 20 tot en met 21, zijnde het Noorderstrand;
Locatie D
afrit 24 en 27, zijnde de Duindamse Slag en de Langevelderslag.
III.
Tarieven
De huurtarieven zijn in 2009 vastgesteld op basis van m2 prijzen voor seizoensgebonden
strandexploitaties. De huurtarieven voor jaarrond exploitatie zijn naar rato van de seizoen duur
vastgesteld, zijnde het seizoen bedrag + 3 maanden. De tarieven zijn opgenomen in de
huurovereenkomsten en worden jaarlijks geïndexeerd. Onderstaande tabel laat zien hoe het
gedifferentieerde tariefsysteem anno 2014 wordt gehanteerd (prijspeil 2014).
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IV.
Herziening tariefstelling en locatiefactoren
In de komende notaperiode wordt onderzocht of en in hoeverre de huidige tarieven en
locatiefactoren nog actueel en marktconform zijn, of dat het wenselijk is om deze op termijn aan
te passen. Om scheefgroei in tarieven te vermijden, worden deze voor iedereen op hetzelfde
moment herzien. Dit kan pas na beëindiging van de contractperiode van het eerste jaarrond
contract, begin 2020. Hiermee is het ook mogelijk om de uitkomsten van het badgasten
onderzoek in 2015 en in 2018 hierin mee te nemen.

8.2.4 Huurtarief watersportverenigingen
De watersportverenigingen betalen momenteel een vast huurbedrag voor het gebruik van het
bebouwingsvlak waarop hun clubgebouw staat. Dit bedrag is in 2009 zonder onderbouwing
bepaald op een standaardprijs van € 1.000 (+ jaarlijkse indexering) per vereniging per seizoen,
uitgaande van een maximaal bebouwingsoppervlak van 100 m2 BVO, zoals bepaald in het toen
geldende bestemmingsplan Buitengebied (1972). In het bestemmingplan Strand (2011) is het
bebouwingsoppervlak voor alle watersportverenigingen en Beach Break vergroot naar 165 m2
bvo. Met de mogelijkheid tot jaarrond en groei van de bouwwerken, wordt de rekengrondslag
voor strandhuur van watersportverenigingen in lijn gebracht met die van de paviljoens. Zo
ontstaat er een transparante situatie.
Het huurtarief van € 1.101,25,- (peiljaar 2014) per jaar geldt voor een seizoensgebonden
accommodatie van 100 m2 bvo, Dit komt neer op een tarief van € 11,01 per m2. In de komende
notaperiode wordt de tariefstelling voor huurprijzen op eigentijdse uitgangspunten gebaseerd.
In het kader van verruiming en/of jaarrond ontwikkeling voor verenigingsaccommodaties op het
strand, zal dit tarief van € 11,01 per m2 als uitgangspunt worden gehanteerd voor een nieuwe
rekengrondslag. Deze zal toekomstbestendig en eerlijk zijn voor alle verenigingen. Het
voornemen is om de huur als volgt te bepalen:
1. Van vaste huur naar huur per m2 bruto vloeroppervlak (bvo): Omvorming naar vierkante
meter prijzen, maakt het voor kleinschalige accommodaties mogelijk om met dezelfde
huurbedragen (óf zelfs voor minder) op het strand te staan. Groter groeien wordt hiermee
ook mogelijk gemaakt, maar dan wel met evenredige aanpassing van de huurprijs.
2. Jaarrond exploitatie: huidige huurtarieven voor jaarrond opstallen worden naar rato van de
seizoen duur vastgesteld, zijnde het huidige seizoen bedrag + 3 maanden, gelijk aan de
berekeningswijze van jaarrond paviljoens.
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8.2.5 Huurtarief watersportcentrum
Het watersportcentrum betaalt momenteel een vast huurbedrag voor het gebruik van het
bebouwingsvlak waarop het gebouw staat. Dit bedrag is bij de verpachting bepaald op een
standaardprijs per seizoen en wordt jaarlijks geïndexeerd. In de komende notaperiode wordt de
tariefstelling voor huurprijzen op eigentijdse uitgangspunten gebaseerd. Vanwege de algehele
herziening in huurovereenkomsten op het strand, zal ook voor Beach Break een nieuwe
overeenkomst gaan gelden, waarin de nieuwe rekengrondslag en de nieuwe huurtarieven zijn
opgenomen. Hierbij is de gemeente voornemens om de huur als volgt te berekenen:
 Van vaste huur naar huur per m2 bruto vloeroppervlak (bvo); het huidige huurtarief van €
4.587,00 (in 2014) per jaar geldt voor een accommodatie van 165 m2 bvo. Dit komt neer op
een tarief van € 30,00 per m2.
 Bij de bepaling van het huurbedrag in de nieuw op te stellen huurovereenkomsten zal dit
tarief gelden als uitgangspunt voor de huur ‘per vierkante meter’. Dit bedrag wordt jaarlijks
geïndexeerd.
Dit betekent niet dat het huurbedrag van de huidige situatie wordt gewijzigd. Voor alle
strandhuurders gaat een vierkante meter tarief gelden, op basis van de huidige
bebouwingsomvang. De nieuwe rekengrondslag is toekomstbestendig, transparant en eerlijk ten
opzichte van de overige commerciële exploitaties: indien de oppervlakte van de
strandbebouwing van Beach Break toeneemt, groeit het huurbedrag mee.

8.2.6 Huurtarief Strandhuisjes
In de vorige nota zijn de huurtarieven voor gebruik van de benodigde exploitatiegrond voor de
huisjes, vastgesteld op € 20,00 per m2. Daarin is tevens opgenomen dat deze tarieven na vier
jaar opnieuw beoordeeld dienen te worden. In deze notaperiode worden deze huurtarieven,
door middel van een benchmark, getoetst aan gangbare marktconforme tarieven voor
commercieel geëxploiteerde huisjes aan de Nederlandse kust en worden ze voor 2016 herzien.
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Bijlage 1: Samenvatting uitvoeringspunten 2015-2020
HOOFDSTUK 3 HET NOORDWIJKSE STRAND
1. Herstel van de wisselwerking tussen strand en boulevard door realisatie van een natuurlijk
wandelpad in de duinenrij tussen strand en boulevards.

HOOFDSTUK 4 STRANDGEBRUIK
2. Uitvoering van een evaluerende bezoekersenquête onder badgasten.
3. Een strandterras van maximaal 500 m2, op een vaste plek, grenzend aan het exploitatievlak en
binnen het bestemmingsvlak mogelijk maken. Het strandterras dient iedere avond uit het zicht te
worden opgeruimd.
4. Handhaven verbod op beoefening van extreme (on)gemotoriseerde c.q. door wind aangedreven
(strand)sporten.
5. Jaarrond kitesurfen in ZVN aanlandingszone bij wijze van proef (voor twee jaar) toestaan.
6. Jaarrond lesgeven bij KSN in hun aanlandingszone bij wijze van proef (voor twee jaar) toestaan.
7. Ontheffing voor gebruik van gemotoriseerde vaartuigen alleen beperken tot reddingdoeleinden
door KNRM, NRB en watersportverenigingen, Beach Break en bestaande rondvaartboten.
8. Bij vergunningverlening aan evenementenbureaus met name bij watersporten extra
randvoorwaarden omtrent certificering en veiligheid opnemen.
9. bij afgifte van vergunningen voor strand- en sportevenementen die Noordvoort passeren,
rekening houden met mate van rustverstoring.
10. Aantal beach party’s uitbreiden met één jaarlijks feest. Maximaal drie feesten per jaar zijn
mogelijk, mits kleinschalig van aard.
11. Mogelijkheid voor grootschalig strandfeest (doelgroep jongeren, dancefeest) niet continueren.

HOOFDSTUK 5 STRANDACCOMMODATIES
12. Het huidige aantal toegewezen commerciële jaarrond paviljoens blijft ongewijzigd.
13. Souterrain/kelderruimte mogelijk maken voor seizoen paviljoens en verenigingsgebouwen.
14. Toestaan van een extra logistieke aanbouw van maximaal 50 m2 voor de opslag van fust en
voorraad.
15. Medewerking verlenen aan jaarrond clubaccommodatie KSN.
16. Maatvoering accommodatie watersportcentrum (Beach break) verruimen naar 250 m2 bvo.
17. Medewerking verlenen aan exploitatie van 5 strandhuisjes aan de Duindamse Slag en 5 huisjes
aan de Langevelderslag, mits landelijke regelgeving dit toestaat.

18. Vervanging van Post 3 (Langevelderslag) onderzoeken.

HOOFDSTUK 6 STRANDBEHEER EN OPENBARE VOORZIENINGEN
19. Blijvende aandacht voor adequate reiniging van strand en afritten. Maatwerk voor paviljoens is
mogelijk, maar de meerkosten hiervan zijn voor rekening ondernemer.
20. Zoeken naar oplossingen voor huidige knelpunten in afval logistiek bij paviljoens.
21. De afvalinzameling op het strand verbeteren, door aanleg van ondergrondse containers.
22. Strandafritten 1 tot 21 jaarrond voorzien van een zakjes-dispenser voor het opruimen van
hondenpoep.
23. Onderzoeken in hoeverre uitbreiding Blauwe Vlag strand buiten de boulevardzone haalbaar is.
24. Inzet op ten minste de gouden status Quality Coast en dit blijven vertalen naar publieke en
private beleids- en investeringsopgaven.
25. Het gezamenlijk met ondernemers realiseren van oplossingen die de verkeerssituatie op een
aantal afritten en rond sommige paviljoens verbetert, zonder dat de verkeerruimte op het strand
toeneemt.
26. Twee ontheffingskaarten ten behoeve van laden en lossen / onderhoud en in-en uitstappen
minder valide bezoekers. Vaste leveranciers hebben geen kaart nodig.
27. Ter verbetering van toegankelijkheid en verhoging van de veiligheid, wordt de verlichting op de
strandafritten aangepast.
28. Onderzoeken hoe en waar bij de afritten ruimte is te maken voor fiets parkeren.
29. Inzet strandpendel vooralsnog behouden.
30. Overgaan tot plaatsing van watertappunten op meerdere plaatsen tussen Astridboulevard en
Langevelderslag.
31. Onderzoek naar plaatsing van kiosken met openbare toiletvoorziening op de Koningin Wilhelmina
Boulevard.

HOOFDSTUK 7 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
32. Extra aandacht geven aan toezicht en handhaving op het strand, voor behoud van onze
keurmerken.
33.

Aanlijngebod voor honden ter hoogte van Noordvoort jaarrond instellen.

34. In de APV aanpassen dat honden in de zone met intensieve strandrecreatie tussen 1 juni en 31
augustus wel bij paviljoens mogen komen, maar niet verder het strand op mogen.
35. De informatieverstrekking over lokaal geldende hondenregels, wordt met (extra) borden
verduidelijkt.
36. Huidige paardenregeling voor strand in de APV, wordt voortgezet. Voor het rijden met sulky’s
wordt in de APV een algeheel verbod opgenomen, mits uitspraak Raad van State dit mogelijk
maakt.
37. Beleidsregel incidentele ontheffingen sluitingstijden in APV aanpassen.
38. Verbod op het gericht horizontaal aanschijnen van branding en zee, wordt in de APV opgenomen.
39. Paviljoenhouders en watersportverenigingen faciliteren met periodieke gebruikerstraining AED
apparatuur. Dit in het kader van optimalisatie strandveiligheid.
40. Verder invulling geven aan toekomstige strandbewaking NRB.
41. Opstarten jaarlijks overleg (convenant) kust- en strandveiligheid KNRM, BRB en watersporters.

HOOFDSTUK 8 PUBLIEK EN PRIVAATRECHTELIJKE ASPECTEN
42. Afsluiten van nieuwe huurcontracten in 2016, ten behoeve van seizoensgebonden paviljoens,
strandhuisjes, watersportverenigingen en het watersportcentrum.
43. Deze contracten herzien bij verruiming / jaarrond transformatie van watersportverenigingen en
bij verruiming van commerciële paviljoens en het watersportcentrum.
44. Rekengrondslag voor huurtarieven watersportverenigingen en watersportcentrum aanpassen
naar m2 tarieven.
45. Huurtarieven voor strandhuisjes toetsen aan gangbare marktconforme tarieven en deze voor
2016 herzien.
46. Mogelijkheden voor herziening van locatiefactoren en categorisering van strandlocaties (voor
toekomstige huurprijsbepaling) onderzoeken.

Bijlage 2: Planologische implicaties
Alle onderstaande aspecten hebben betrekking op aanpassingen in het geldende
bestemmingsplan Zee, Strand en Duin.

Onderwerp

Beleidsvoornemen / aanpassing bestemmingsplan Zee,
Strand en Duin

1. Logistieke aanbouw paviljoens

Maximaal bebouwingsoppervlakte binnen het
exploitatievlak van commerciële paviljoens aanpassen in:
 Max. 600 m2 bvo bebouwd oppervlak;
 Max. 400 m2 bvo terrasruimte;
 Max. 50 m2 bvo extra logistieke aanbouw.

2. Strandterrassen

Aanvulling op punt 1: het exploitatievlak verruimen naar
maximaal 1.550 m2:
 Max. 600 m2 bvo bebouwd oppervlak;
 Max. 400 m2 bvo terrasruimte;
 Max. 50 m2 bvo extra logistieke aanbouw;
 Max. 500 m2 strandterras.

3. Strandhuisjes Langevelderslag

In bestemmingsplan opnemen dat de exploitatie van
maximaal vijf strandhuisjes wordt toegestaan. Hiervoor
moeten locatie en oppervlakte van bestemmings- en
exploitatievlak nog nader worden bepaald.

4. Strandhuisjes Duindamse Slag

Idem punt 2.

5. Verruiming maatvoering voor
KSN en het watersportcentrum

Nieuwe maximale bebouwingsoppervlakten (250 m2
bvo) opnemen, zodat KSN en watersportcentrum
kunnen groeien van maximaal 165 m2 bvo naar
maximaal 250 m2 bvo.

6. Jaarrond bestemming KSN

In het bestemmingsplan opnemen dat de
strandbebouwing van KSN jaarrond op het strand mag
staan, inclusief de hiervoor geldende voorwaarden in het
bestemmingsplan (net als bij ZVN, die al jaarrond staat).

7. Souterrain / kelderruimte onder
jaarrond verenigingsgebouwen
en seizoen paviljoens

In het bestemmingsplan opnemen dat souterrain /
kelderruimte onder jaarrond strandbebouwing van
watersportverenigingen en onder bebouwing van
seizoen paviljoens is toegestaan, inclusief de hiervoor
geldende voorwaarden in het bestemmingsplan (net als
bij jaarrond paviljoens).

8. Vervanging NRB Post 3

Indien jaarrond plaatsing Post 3 wenselijk is, dan een
nieuwe locatie (opschuiven) aanwijzen als jaarrond
bestemming. Hiervoor is een afzonderlijke planologische
procedure noodzakelijk.

Bijlage 3: Begrippen en afkortingen
APV: Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk, verordening op basis van de Gemeentewet
waarin onderwerpen met betrekking tot openbare orde worden geregeld, zoals strandgebruik,
evenementen, enz. Integrale tekst verordening is via gemeentepagina gepubliceerd op internet.
Bestemmingsvlak: een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. In de context van
de strandexploitatie is dit het vlak waarin de ondernemer een exploitatie (paviljoen en terras)
mag plaatsen. Dit (gekleurde) vlak is maximaal 90 meter lang en 20 meter breed, gemeten langs
de duinvoet (zie afbeelding 1 en 2).
Evenementvergunning: vergunning op basis van APV voor onder meer activiteiten als sport en
spelactiviteiten, feesten en wedstrijden.
Exploitatievlak: een binnen een bestemmingsvlak gelegen en vrij beweegbaar aaneengesloten
vlak dat ingevolge de regels mag worden benut voor het oprichten en exploiteren van
bouwwerken ten behoeve van:
a. strandhoreca, met inbegrip van een bijbehorend terras;
b. strandhuisjes ten behoeve van toeristische overnachtingen;
c. verenigingsactiviteiten die betrekking hebben op strandrecreatie en/of watersport;
d. bedrijfsactiviteiten die betrekking hebben op training en scholing ten behoeve van
ongemotoriseerde watersport.
Exploitatie-zone: een stuk strand van maximaal 90 meter breed, lopende langs de duinvoet tot
aan vloedlijn waarin een bestemmingsvlak met een bijbehorend exploitatievlak zijn gelegen.
Deze zone mag binnen kaders worden betrokken bij de exploitatie van het paviljoen. Het betreft
onder meer opstelling van strand - en (beperkt) terrasmeubilair, sport en spelevenementen en
speeltoestellen (zie afbeelding 2).
Omgevingsvergunning: vergunning op grond van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Is
in de plaats getreden van onder meer het bouw- en sloopvergunningstelsel ingevolge de
Woningwet.
Strandterras: een afgebakend stranddeel, gelegen binnen het bestemmingsvlak van een
paviljoen en grenzend aan het exploitatievlak, waar –met terrasvergunning- bediening van eten
en drinken aan badgasten is toegestaan. Het strandterras heeft een oppervlakte van maximaal
500 m2 en dient aangrenzend aan (de zeezijde van) een paviljoen en het vaste terras gesitueerd
te zijn.
Vrije strand: Het strand tussen de bebouwingsvlakken in waar geen paviljoens staan, waar geen
exploitatie plaatsvindt en wat bestemd is voor de badgasten.

Bijlage 4: Afbakening strandexploitatie
Afbeelding 1 Schematische weergave gebruiksmogelijkheden
binnen bestemmingsvlak en exploitatievlak.

Afbeelding 2 Schematische weergave gebruiksmogelijkheden
binnen exploitatievlak en exploitatie zone.

Afbeelding 3 Schematische weergave locatie en gebruiksmogelijkheden strandterras
(maximale omvang 500 m2), binnen het bestemmingsvlak.

Afbeelding 4 Voorbeeld weergave gebruiksmogelijkheden strandterras, binnen het
bestemmingsvlak, bij bestaande strandexploitatie.

Bijlage 5: Overzicht strandbebouwing

Bijlage 6: Overzicht strandzonering
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