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De raad van de gemeente Noordwijk;
Gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1.

2.

De nota strandbeleid Noordwijk Kwaliteit aan de kust 2015-2020 op de volgende punten te
wijzigen:
A.

het verbod om in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus honden op het strand
voor de boulevards en de zeereep in stand te houden, waarmee honden in deze
periode ook op de strandpaviljoens en terrassen niet zijn toegestaan (hoofdstuk
7.3.1.II/ultvoerlngspunt 3 4 ) ;

B.

de ondernemers worden niet verplicht het voor het strandterras bestemde meubilair
gedurende de exploitatie periode van het strandterras (t.w. 1 februari tot 31 oktober)
Iedere avond op te ruimen. Hiervoor geldt een proefperiode van 1 jaar (1 februari - 31
oktober 2016). Na deze periode zal heroverwogen worden of het niet opruimen van
het strandterras meubilair nog steeds wenselijk is. (hoofdstuk 4.2.1/uitvoerlngspunt
3);

C.

de maatvoering voor de strandterrassen te beperken tot O, 150 of 250 m2. Voor vier
strandpaviljoenhouders die dd. 28 april 2016 reeds een formele vergunning hebben
verkregen voor de exploitatie van 500m2 strandterras geldt een overgangsregeling. Zij
zullen deze vergunning voor 500 m2 exploitatievlak strandterras behouden tot de
volgende herziening van deze strandnota, doch uiterlijk tot 31 oktober 2020.;
(hoofdstuk 4.2.1/uitvoerlngspunt 3 ) ;

D.

kennis te nemen van het te houden onderzoek om binnen de daarvoor beschikbare
middelen een eigen voertuig aan te schaffen voor het uitoefenen van toezicht en
handhaving op het strand (hoofdstuk 7.2).

E.

De exploitatie duur van het strandterras is van 1 februari t / m 31 oktober

Af te zien van de inspraakprocedure ten aanzien van de onder beslultpunt 1 genoemde
wijzigingen van de strandnota.
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