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NOTA STRANDBELEID “Kwaliteit aan de Kust” 2015-2020

NOTA VAN BEANTWOORDING, n.a.v. behandeling in Commissie BB&WW 3 februari 2015
1.1
Aanleiding
Met inachtneming van de ingediende zienswijzen (tweede ter visie legging november 2014), is in januari 2015 de concept nota strandbeleid 2015-2020
vormgegeven. Door voortschrijdende inzichten en genoemde publieksconsultatie, is op veel beleidspunten tegemoet gekomen aan de zienswijzen en
inspraakreacties van belanghebbenden. Naar aanleiding van behandeling van de concept nota in de Commissie BB&WW van 3 februari 2015, hebben
meerdere raadsfracties ongeveer 80 wensen, vragen en opmerkingen ingediend, ten aanzien van de beleidsvoornemens en inhoudelijke beleidspunten uit
de nota. Voorliggende nota van beantwoording bundelt alle zienswijzen van de fracties en geeft aan hoe de nota hier inhoudelijk op zal worden
aangepast.
1.2
Leeswijzer
In voorliggende nota is voorrang gegeven aan beantwoording van de belangrijkste zes beleidspunten. De reacties op de overige zienswijzen zijn per
thema beantwoord. De beleidspunten die op strekking of inhoud zijn gewijzigd t.o.v. de concept nota, zijn met een groene kleur gemarkeerd. De
beleidspunten die niet inhoudelijk wijzigen, zijn met een rode kleur aangegeven.
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1.3

Zienswijzen

Ingebracht door

Wensen en vragen
Raadsfracties

Voorstel college

Gevolgen voor
de nota

CDA
Noordwijk
Zelfstandig
VVD

1. Is flexibele vorm van
terrasoverkapping
mogelijk?

Flexibele overkapping is in sommige gevallen mogelijk, mits het bebouwde
oppervlakte, inclusief (flexibel) overdekte terrasruimte maximaal 600m2 bedraagt. Bij
paviljoens die de volledige 600 m2 al hebben bebouwd, is toevoeging van een semi
permanente terrasoverkapping daarom niet toegestaan, omdat het
bebouwingsoppervlak daarmee meer dan 600m2 zal bedragen.

Is bestaand
beleid, dus
beleidspunt wordt
niet aangepast

Argumenten:
Overkapte terrasruimte wordt aangemerkt als vaste bebouwing:

In het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin, is bepaald dat van het
exploitatievlak van een paviljoen maximaal 600 m² mag worden bebouwd met
opstallen, zijnde een totaaloppervlakte voor gebouwen zoals een paviljoen, keuken,
sanitair, berging, overige units en zeecontainers en semi-overdekte terrasruimte:
zijnde een beweegbare niet-permanente terrasoverkapping c.q. demontabele
dakconstructie die tegen de paviljoenbebouwing is gemonteerd en (delen van) het
terras volledig overspant en afsluit.


Het plaatsen van een vaste/flexibele overkapping is derhalve alleen mogelijk voor
paviljoens die minder dan 600 m2 aan vaste paviljoenbebouwing hebben. Deze
paviljoens mogen in principe een deel van hun terras op het exploitatievlak
‘flexibel’ overkappen. Dit deel wordt dan wel aangemerkt als vaste bebouwing: de
som van de oppervlakte aan paviljoenbebouwing en de oppervlakte van het flexibel
overkapte terrasdeel mag in totaal dan niet meer bedragen dan 600 m2 bruto
vloeroppervlak. Voor de nieuw ontstane situatie, geldt een aanpassing van het
huurtarief (deel van het terras wordt vaste bebouwing);

Brandveiligheidseisen terrasoverkapping (aangeleverd door Brandweer):
Ten aanzien van de brandveiligheidseisen, maakt de terrasoverkapping –indien deze is
overkapt, deel uit van een binnen situatie c.q. van het strandpaviljoen (ongeacht een
harde overkapping of een tentdoek).

Er gelden maximale loopafstanden welke aanwezige personen in een besloten
ruimte mogen lopen voordat ze door een rook/brandscheiding zijn of voordat ze
buiten staan. Deze loopafstanden mogen maximaal 30 meter bedragen. Op het

Tijdens
raadsvergadering
van 25 maart
2015 is de motie
“Geef
hedendaagse
terrasoverkappin
gen een kans”
aangenomen. De
raad roept het
college op: “op
de diverse
locaties met de
paviljoenhouders
in gesprek te
gaan over de
mogelijkheden
die zij zien voor
niet permanente
terrasoverkappin
gen anders dan
de parasols en
voor beelden
hiervan aan de
gemeenteraad te
presenteren
alvorens
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moment dat de terrasoverkapping gesloten is, en het dus een binnen situatie
betreft, moeten de loopafstanden op het terras opgeteld worden bij de
loopafstanden binnen het strandpaviljoen. Opgeteld mogen deze loopafstanden dus
niet meer dan 30 meter bedragen.
Het materiaal moet, conform Bouwbesluit Artikel 2.67, moeilijk ontbrandbaar zijn
en het mag niet druipen (brandende druppels). Ook moet de overkapping voldoen
aan brandklasse D en rookklasse S2, beide bepaald volgens NEN 13501-1. In het
geval dat de terrasoverkapping alleen bestaat uit tentdoek (zonneschermdoek),
moet het doek voldoen aan brandklasse B.

alternatieven
voor de
traditionele
parasols uit te
sluiten.
Motie is in nota
vermeld (pag
26).

Ingebracht door

Wensen en vragen
Raadsfracties

Voorstel college

Gevolgen voor
de nota

Puur Noordwijk
Lijst Salman
PvdA GroenLinks
Noordwijk
Zelfstandig
CDA
VVD

2. Hoe zijn
strandterrassen ‘met
de voeten in het zand’
mogelijk te maken?

Naar aanleiding van overleg met de strandexploitanten en ambtelijke toetsing van
publiekrechtelijke mogelijkheden, zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden als volgt
geformuleerd:

Beleidspunt
wordt
aangepast
Inclusief
aangenomen
amendement.

Propositie strandterras:

Een strandondernemer heeft de mogelijkheid om maximaal 500 m2 aan
strandterras te exploiteren direct grenzend aan zijn exploitatievlak en binnen het
bestemmingsvlak (voor start van het seizoen kenbaar te maken);

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

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

Het strandterras dient iedere avond uit het zicht te worden opgeruimd.
Consequentie voor strandondernemer (vanuit gemeentelijke en hogere wetgeving):

Het strandterras wordt integraal onderdeel van de inrichting en valt daarom ook
onder de werking van een (verplicht aan te vragen) drank- en horecavergunning.
Hierdoor heeft ondernemer op dit stranddeel de volledige verantwoordelijkheid
voor verstrekking en gebruik van alcohol en zijn hier dus ook verplicht om toezicht
te houden op weder verstrekking (bijvoorbeeld: buurman haalt alcohol voor 15
jarige);

Voor regulier terras én strandterras is een terrasvergunning verplicht;

Sluitingstijden terras gelden ook voor strandterras;
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Vanuit de Drank- en horecawet, is verhuur van strandmeubilair op een strandterras
niet toegestaan.
Consequentie voor gemeentelijke regelgeving en handhaving:

Strandterras is met terrasvergunning onderdeel van de inrichting. Voor het binnen
de grenzen van de inrichting bieden van gelegenheid tot dansen is geen
evenementvergunning op grond van de APV nodig;

Strandterras wordt onderdeel van de inrichting, daarmee valt het onder de Wet
Milieubeheer. Bijvoorbeeld de geluidsnormen van het terras gelden dan ook op het
strandterras;

Artikel 25A drank- en horecawet verwijst naar de mogelijkheid van een
gemeentelijke verordening, waarin de burgemeester het verstrekken van alcohol in
de inrichting kan verbieden of hieraan beperkingen kan opleggen. In Noordwijk is
ervoor gekozen om daartoe de APV te gebruiken. In de APV zijn regels opgenomen
betreffende drankverstrekking door para-commerciële rechtspersonen;

Om strandterrassen in lijn te kunnen brengen met gemeentelijke regelgeving
(terrasvergunning) en met hogere drank- en horeca wetgeving, wordt het
strandterras onderdeel van het exploitatievlak. Dit vlak zal derhalve in omvang
worden vergroot tot maximaal 1.550 m2, bestaande uit:
o 600 m2 bebouwd oppervlakte (paviljoen, incl. overdekt terras);
o 400 m2 verhard terras;
o 50 m2 logistieke aanbouw;
o 500 m2 strandterras (naar keuze 250 m2 of 500 m2 te exploiteren);

Op deze manier zijn drank- en horecavergunning en terrasvergunning doelmatig af
te bakenen. Dit maakt het serveren van drank en etenswaren op het strandterras
mogelijk. Voor vergroting van het exploitatievlak is wel eerst een wijziging van het
bestemmingsplan noodzakelijk.
Ingebracht door

Wensen en vragen
Raadsfracties

Voorstel college

Gevolgen voor
de nota

Puur Noordwijk
Lijst Salman
Noordwijk
Zelfstandig
CDA
VVD

3. Is bedienen van eten
en drinken aan
badgasten op het
strand mogelijk?

Er is geen bediening toegestaan op het strand, buiten de horeca inrichting.

-

Argumenten:

Zodra er eten en (al dan niet alcoholhoudende) drank wordt verstrekt voor
consumptie ter plaatse is er sprake van een terras zoals bedoeld in de APV. Een
dergelijk terras mag slechts worden geëxploiteerd indien daarvoor een APVvergunning is verstrekt. Verstrekking van een dergelijke vergunning zou
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strijdigheid opleveren met het bestemmingsplan en bovendien meerdere
ongewenste consequenties hebben.




Indien er sprake zou zijn van het verstrekken van alcoholhoudende drank is
bovendien een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet vereist. Los van
allerlei haken en ogen die zouden zitten aan het verlenen van een dergelijke
vergunning is van groot belang te beseffen dat het op grond van de Drank- en
Horecawet verboden is om op het terras bijvoorbeeld stoelen en ligbedden te
verhuren. Het gaat daarbij om landelijk geldende regels waarvan geen ontheffing
kan worden verleend of verkregen.
In de exploitatie zone buiten de horeca inrichting –waar strandmeubilair wordt
verhuurd- mag daarom niet worden bediend. Om de badgast wel de mogelijkheid
te bieden om ‘in het zand’ gebruik te maken van de horeca inrichting, worden
strandterrassen mogelijk gemaakt (zie punt 2).

Ingebracht door

Wensen en vragen
Raadsfracties

Voorstel college

Gevolgen voor
de nota

Puur Noordwijk
Lijst Salman
PvdA GroenLinks
Noordwijk
Zelfstandig
CDA
VVD

4. Honden toelaten bij
paviljoens

Het verbod voor honden op het strand in de zomermaanden tussen afrit 2 en afrit 21,
wordt aangepast zodat honden in die periode wel bij de strandpaviljoens kunnen
komen.

Beleidspunt
wordt
gewijzigd

Propositie:

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.
Consequenties voor ondernemers:

Het toestaan van honden in de zomer kan ertoe leiden dat honden, in geval van
volle paviljoensterrassen, alsnog op het strandterras bij een paviljoen terecht
komen: tussen de recreërende toeristen die denken te kunnen genieten van een
hondenvrij strand. Strandexploitanten moeten hun gasten zelf attent maken op het
hondenverbod op het strandterras;

Strandexploitanten mogen zelf bepalen of zij honden wel of niet toelaten in hun
horeca inrichting;

Als een exploitant er voor kiest om toch geen honden toe te staan op zijn terras,
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dan kan hij daarbij niet terug vallen op gemeentelijke regels. Het aan
hondenbezitters ontzeggen van toegang tot het terras wordt dan een
privaatrechtelijke aangelegenheid, zodat de gemeente in een dergelijke situatie
niet handhavend kan optreden indien men toch met een hond het terras betreedt.
Consequentie voor gemeentelijke regelgeving en handhaving:

Indien vastgesteld in de strandnota, treedt het beleidspunt pas in werking na
aanpassing van de APV.

Alle gebod -en informatieborden tussen afrit 2 en afrit 21, moeten worden
aangepast op de gewijzigde APV regels;

De zakjesdispenser boven aan de afritten, blijven ook in de zomermaanden staan;

Het huidige hondenbeleid –het intensieve strandrecreatiedeel hondenvrij in het
hoogseizoen- heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de huidige leidende positie
in onze keurmerken Blauwe Vlag en Quality Coast: een schoon strand.
Versoepeling van het hondenbeleid zal de beleving en beoordeling van een schoon
strand ten aanzien van onze keurmerken nadelig kunnen beïnvloeden;

Het in de APV opnemen dat een strandbezoeker niet met een hond op het strand
mag, maar wel via het strand een hond naar een paviljoen mag meenemen, kan
verwarring scheppen voor alle bezoekers en hondenbezitters, zeker voor de
buitenlandse toerist. Handhaving van deze regel wordt daarom een uitdaging.
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Ingebracht door

Wensen en vragen
Raadsfracties

Voorstel college

Gevolgen voor
de nota

Puur Noordwijk
Lijst Salman
PvdA GroenLinks
Noordwijk
Zelfstandig
CDA
VVD

5. Hoe zijn looppaden bij
paviljoens op het
strand mogelijk te
maken, mede gelet op
de bereikbaarheid voor
minder valide
badgasten?

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 daarnaast:
1. tussen paviljoen en hoge vloedlijn één extra looppad zeewaarts neer te leggen
2. één extra dwarspad, evenwijdig aan het duin, neer te leggen.

Beleidspunt
wordt
toegevoegd

Puur Noordwijk
Lijst Salman
PvdA GroenLinks
Noordwijk
Zelfstandig
CDA
VVD

6. Jaarrond bebouwing
KSN toestaan

Komende notaperiode zal medewerking worden verleend aan jaarrond plaatsing van
een clubgebouw van de Kustsurfvereniging Noordwijk (KSN), op de huidige locatie aan
afrit 2. De hiervoor te volgen procedures - o.a. wijziging bestemmingsplan, bouw- en
vergunning aanvraag, etc.- kunnen plaatsvinden zodra de strandnota is vastgesteld.

Hoofdstuk 3.

Het Noordwijkse strand

Ingebracht door

Wensen en vragen
Raadsfracties

Voorstel college

Gevolgen voor
de nota

Lijst Salman

7. Natuurlijk wandelpad
verlengen, richting
afrit 1.

In komende notaperiode is het verlengen van de board walk, richting Koningin Astrid
Boulevard, nog geen beleidspunt. De focus ligt op realisatie van het wandelpad voor de
Koningin Wilhelminaboulevard. Derhalve is dit beleidspunt nu nog niet aan de orde.

Beleidspunt
wordt niet
aangepast

Het dwarspad is maximaal 30 meter lang, zodat er voldoende vrij strand over blijft.
De looppaden mogen maximaal 2 meter breed zijn, maar moeten wel breed genoeg
zijn om rolstoelgebruikers makkelijk te kunnen laten manoeuvreren.

Beleidspunt
wordt
gewijzigd
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Hoofdstuk 4. Strandgebruik
Ingebracht door

Wensen en vragen
Raadsfracties

Voorstel college

Gevolgen voor
de nota

Noordwijk
Zelfstandig

8. Badgastenonderzoek
ook in
referentiegemeenten
uitvoeren

Het badgastenonderzoek concentreert zich alleen op het Noordwijkse strand.

Beleidspunt
wordt niet
aangepast

Noordwijk
Zelfstandig

9. Gebruik waterscooter
door
watersportcentrum
toestaan



Beleidspunt
wordt niet
gewijzigd






Op grond van artikel 2.11.1 lid 1 sub f in de APV, is het verboden om op het strand
een motorvaartuig te hebben, aan land te brengen of daarmee zee te kiezen. Dit
kan namelijk hinder en gevaar opleveren voor de waterrecreant die zich dichtbij
het strand in het water bevindt;
Op grond van artikel 2.11.1 lid 2, kan het college bovendien geen ontheffing
verlenen voor gebruik van een waterscooter/jetski, anders dan voor hulpdiensten;
Het watersportcentrum beschikt over waterscooter maar hiervoor is dus geen
ontheffing verleend. In 2013 hebben politie en gemeente ambtenaren enkele
malen geconstateerd dat dit vaartuig voor recreatieve doeleinden (spelevaren /
voorttrekken van een surfplank) is ingezet;
De politie heeft negatief geadviseerd op de wens van het watersportcentrum om
een waterscooter te gebruiken voor reddingdoeleinden: er is vrees voor wildgroei
van dergelijke vaartuigen als gebruik ervan zal worden toegestaan voor niet
hulpdiensten. Mede daarom is gebruik van jetski’s of waterscooters in vrijwel alle
badplaatsen alleen toegestaan voor hulpverlenende instanties (reddingbrigade,
KNRM en politie).

Noordwijk
Zelfstandig

10. Geen Horascavo feest
maar Beach Party

Om onduidelijkheden te voorkomen, zal in de nota niet meer worden gesproken van
Horescavo feesten, maar van Beach Party’s. Niet alle strandexploitanten zijn immers
aangesloten bij Horesca-Horescavo.

Nota wordt
aangepast

Noordwijk
Zelfstandig

11. Behouden mogelijkheid
grootschalig feest



Beleidspunt
wordt niet
aangepast



De afgelopen jaren is onder lokale en overige ondernemers geen animo geweest
voor het organiseren van een grootschalig feest op het strand. Noordwijkse
ondernemers zien liever de mogelijkheid om een extra ‘lokale’ Beach Party te
kunnen organiseren, dat past bij de aard van het Noordwijkse strand;
Tijdens de brede maatschappelijke consultaties is niet naar voren gekomen dat er
stakeholders zijn die de mogelijkheid van een grootschalig feest willen behouden.
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Lijst Salman

12. Jeugdonvriendelijk
strandbeleid: betrek
ook de jeugdraad bij
planvorming

Uitgangspunt voor het strandbeleid is dat het Noordwijkse strand voor elk wat wils
biedt, voor alle leeftijden, levensstijlen, voor de Noordwijker en voor de toerist. Ten
aanzien van jeugd (sport)activiteiten, bieden de watersportverenigingen en het
watersportcentrum een gevarieerd aanbod aan activiteiten die ook expliciet voor de
jeugdige doelgroep worden georganiseerd, zoals volleybal, korfbal, strandloop, etc.

Beleidspunt
wordt niet
overgenomen

Wensen en vragen
Raadsfracties
13. Aantal jaarrond
paviljoens niet
uitbreiden

Voorstel college

Gevolgen voor
de nota
Beleidspunt
wordt niet
aangepast

Puur Noordwijk

14. Jaarrond paviljoens
moeten meer gaan
betalen voor hun
kelderruimte

De huurprijs is in 2009 gebaseerd op de platte vierkante meters van een paviljoen, dat
wil zeggen: één bouwlaag. Bij de voorgenomen markttoets voor herziening van de
huurtarieven en -grondslagen, zal dit aspect worden meegenomen. Herziening van
huurcontracten en/of huurgrondslagen, is echter niet eerder voorzien dan 2020.

Beleidspunt
wordt niet
aangepast

Puur Noordwijk
CDA

15. Aanbouw achterzijde in
stijl van paviljoen
mogelijk maken

Voorgesteld is om een maximale nokhoogte te hanteren van 4 meter. De goothoogte
wordt vrij gelaten, zodat de aanbouw in de stijl van het paviljoen is te realiseren.

Beleidspunt
wordt
aangepast

PvdA Groen Links
VVD
CDA

16. Detailhandel op het
strand



Detailhandel
maakt geen
onderdeel uit
van het
strandbeleid.
De huidige
tekst, wordt uit
de nota
geschrapt.

Hoofdstuk 5. Strandaccommodaties
Ingebracht door
Puur Noordwijk
CDA
Noordwijk
Zelfstandig

Het huidige aantal van 8 commerciële horecapaviljoens is voldoende. Komende
notaperiode wordt geen medewerking verleend aan verdere uitbreiding.



Op grond van het geldende bestemmingsplan, is detailhandel op het strand niet
toegestaan, dus ook niet binnen het bestemmingsvlak (horeca) van een
strandpaviljoen;
Op grond van de Drank- en Horecawet is het niet toegestaan in een horecalokaliteit
waar alcoholhoudende dranken worden geschonken, om detailhandel activiteiten
uit te voeren (met uitzondering van de verkoop van condooms en damesverband).
Ook veilingen zijn niet toegestaan. Shows, uitstallingen en exposities zijn wel
geoorloofd, als er geen verkoop binnen de lokaliteit plaatsvindt en er geen
commerciële handelaren of aanbieders ter plekke vertoeven. Ontheffingen zijn niet
mogelijk.
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Ingebracht door
Noordwijk
Zelfstandig

Wensen en vragen
Raadsfracties
17. Speeltoestellen
jaarrond toestaan

Voorstel college
Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft, als beheerder van het Noordwijks
strand, bepaald dat het jaarrond plaatsen van speeltoestellen van grote omvang, niet
is toegestaan. Overigens heeft de toenmalige wethouder strandzaken meerdere malen
bij het HHR aangedrongen op het mogelijk maken van jaarrond plaatsing van het
betreffende speeltoestel. Het HHR werkt hier niet aan mee.

Gevolgen voor
de nota
Notatekst
wordt
verduidelijkt

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;

het meubilair onderling meer dan 2,00 meter uit elkaar staat.
Voor het plaatsen van een speeltoestel op het strand is overigens altijd een
gemeentelijke omgevingsvergunning vereist.
PvdA Groen Links

18. Houd 15 meter vrije
loopruimte tussen
strandmeubilair en
vloedlijn

Ondernemers die strandmeubilair in hun exploitatie zone verhuren, mogen dit doen tot
aan de vloedlijn, mits er voldoende afstand vanaf de vloedlijn wordt vrijgehouden voor
een onbelemmerde doorgang (door voertuigen) van hulpdiensten. Dit is opgenomen in
de huurovereenkomsten met de strandexploitanten.

Notatekst wordt
niet aangepast
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Ingebracht door

Wensen en vragen
Raadsfracties

Voorstel college

Gevolgen voor
de nota

CDA
Noordwijk
Zelfstandig
VVD

19. Wat is de wenselijke
ontwikkeling van het
watersportcentrum?

Het watersportcentrum is en blijft een commercieel bedrijf, zonder uitgebreide
horecafaciliteiten.

Beleidspunt
wordt niet
aangepast

Lijst Salman

Argumenten:

In het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin, is de locatie van het
watersportcentrum alleen bestemd voor de seizoensgebonden uitoefening van de
bedrijfsactiviteit sport. Zonder aanpassing van het bestemmingsplan, zijn
verenigingsactiviteiten hier niet toegestaan;

Op grond van het geldende huurcontract, mag de uitbater het watersportcentrum
niet onderverhuren, ook niet aan een vereniging;

Belangrijk uitgangspunt bij het Noordwijkse strandbeleid is al sinds jaar en dag dat
het strand een gevarieerd aanbod moet hebben aan publieke en commerciële
(sport)activiteiten en evenementen. In dit kader is het commerciële
watersportcentrum vanaf het begin bedoeld om ook aan individuele bezoekers en
bedrijven op beperkte schaal watersportactiviteiten te kunnen bieden, dus anders
dan alleen in lokaal verenigingsverband.

20. Hoeveel strandhuisjes
en waar te realiseren?



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. Omwille van een gewenste
kwaliteitsverbetering in gebouw, sanitaire en kleedruimten, wordt wel het
bebouwingsoppervlak van het watersportcentrum verruimd tot 250 m2.



Aan verplaatsing van het centrum, dan wel aan gewenste uitbreiding van de
horecafaciliteit zal in komende notaperiode geen medewerking worden verleend.
De huidige uitbater van het watersportcentrum, was bij overname van het centrum
op de hoogte van alle randvoorwaarden en locatievoorwaarden van de exploitatie
van het watersportcentrum.

In de nota is benadrukt dat komende notaperiode medewerking verleend aan realisatie
van vijf strandhuisjes aan de Langevelderslag én vijf strandhuisjes aan de Duindamse
Slag. Uitbreiding van bestaande c.q. nieuwe huisjes voor de boulevards is niet aan de
orde.

Beleidspunt
wordt niet
aangepast
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Hoofdstuk 6. Strandbeheer en openbare voorzieningen
Ingebracht door

Wensen en vragen
Raadsfracties

Voorstel college

Gevolgen voor
de nota

Lijst Salman

21. Kosten afval
doorberekenen aan
paviljoenhouders

Bij de voorgenomen markttoets voor herziening van de huurtarieven en -grondslagen,
zal dit aspect worden meegenomen. Herziening van huurcontracten en/of
huurgrondslagen, is overigens niet eerder voorzien dan 2020.

Wordt in de
notatekst
verduidelijkt

Lijst Salman

22. Inzicht gewenst in
kosten strandbeheer

De gemeente Noordwijk hanteert geen strandbalans. Wel is op basis van de werkelijke
kosten van alle werkzaamheden en investeringen ten aanzien van handhaving,
onderhoud, etc. op het strand, een meer jaren overzicht beschikbaar. Deze zal u
worden toegezonden.

-

PvdA Groen Links

23. Wat is de
verkeersstatus van de
strandafritten?



De strandafritten in Noordwijk, behoren tot het strand. Strand en afritten zijn in
feitelijke zin aangemerkt als openbare weg (Wegenverkeerswet). Een strandafrit is
een verhard pad, hoofdzakelijk voor gebruik door voetgangers. De gemeente is
wegbeheerder en heeft in de APV bepaald dat de strandafritten zijn gesloten voor
alle verkeer (algehele geslotenverklaring). Eenieder die een afrit met een voertuig
wil gebruiken, moet een ontheffing aanvragen. Bij de afgifte hiervan, worden
regels voor het gebruik gesteld. Deze regels zijn onder ander de maximale snelheid
van stapvoets en het niet mogen hinderen van voetgangers. De gemeente is zeer
terughoudend met de afgifte van ontheffingen.

-



Op het strand is de wegenverkeerswet van toepassing. Motorvoertuigen en hun
bestuurders die het strand via een afrit betreden, dienen aan alle wettelijke eisen
en plichten te voldoen voor deelname in het openbare verkeer (kenteken- en
rijbewijzen, verzekeringen, etc.)
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Ingebracht door

Wensen en vragen
Raadsfracties

Voorstel college

Gevolgen voor
de nota

CDA
Noordwijk
Zelfstandig
VVD

24. Verkeersveiligheid
afritten / bevoorrading
en venstertijden
verbeteren



Notatekst wordt
niet aangepast







De voorgenomen verkeersmaatregelen op de afritten en bij de paviljoens (o.a. fiets
parkeren boven aan de afritten, extra logistieke aanbouw / bevoorraden alleen aan
de achterzijde van een paviljoen) dragen bij aan een veilige toegang tot het strand
voor alle bezoekers.
Nagenoeg alle paviljoenhouders ervaren geen fysieke knelpunten bij de
bevoorrading van hun paviljoen aan de achterzijde. 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. Op piekdagen is het
echter onvermijdelijk dat ook in de middag bevoorrading nodig is.
De voorgenomen logistieke aanbouw geeft ondernemers meer ruimte voor fust en
bulk voorraad, waardoor minder logistieke voertuigbewegingen nodig zijn.

PvdA Groen Links
Noordwijk
Zelfstandig
VVD
CDA

25. Strandparkeerkaarten
/ toegankelijkheid
minder validen

Mede uit oogpunt van een goede toegankelijkheid voor toeleveranciers,
onderhoudsbedrijven, mindervalide gasten en strandondernemers, zal het
ontheffingenbeleid voor voertuigen op afritten en bij paviljoens als volgt in de APV
worden aangepast:

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

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

Beleidspunt
wordt
aangepast

PvdA Groen Links

26. Verkeerschaos op
drukke dagen
reguleren

De verkeersafwikkeling van auto- en busverkeer en parkeren in Noordwijk, valt buiten
het bestek van de strandnota. In de nota is wel opgenomen dat de strandpendel in
komende notaperiode vooralsnog wordt gecontinueerd.

Notatekst wordt
niet aangepast

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

14

Hoofdstuk 7. Openbare orde en veiligheid
Ingebracht door

Wensen en vragen
Raadsfracties

Voorstel college

Gevolgen voor
de nota

Lijst Salman

27. Losloop gebied
honden

Het bestaande aanlijngebod tussen 1 juni t/m 31 augustus vanaf afrit 21, bij paviljoen
de Koele Costa (van strandpaal 80.750 tot 80.500) zal niet worden gewijzigd. Honden
mogen hier weliswaar niet het hele jaar loslopen, maar zijn op dit stranddeel wel
jaarrond welkom.

Beleidspunt
wordt niet
aangepast

Puur Noordwijk
CDA

28. Opruimen hondenpoep

Mede gelet op de voorgenomen aanpassing van het hondenverbod op de strandafritten
2 t/m 20, blijven de zakjesdispensers aan het begin van de afritten het gehele jaar
aanwezig. Daar waar ze nu nog niet staan, worden dispensers neergezet.

Beleidspunt
wordt
aangepast

Puur Noordwijk
PvdA Groen Links

29. Aanlichten /
lichtvervuiling

o
o

Voor het horizontaal aanlichten van het strand en de zee, wordt in de APV een
verbodsregel 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 5 meter van de buitengevel van een paviljoen.

Beleidspunt
wordt
aangepast

Puur Noordwijk

30. Afbakenen exploitatie
vlakken voor
handhaving

Het fysiek afbakenen van exploitatie- en bestemmingsvlakken is in voorgenomen
strandbeleid geen apart beleidspunt. Om diverse regels te kunnen handhaven, worden
de paviljoens en hun terrassen ter plaatse door de ODWH ingemeten. Om dergelijke
vlakken voor ondernemers helder af te bakenen, zou het vervolgens een optie kunnen
zijn om deze af te palen. Het is echter maar de vraag of dit de gewenste kwalitatieve
uitstraling bevordert.

Notatekst wordt
niet aangepast

Noordwijk
Zelfstandig
VVD

31. Inzetbaarheid /
handhaving

Zoals aangegeven in de nota, is en blijft voldoende personele beschikbaarheid van
handhavers, die ook op het gehele strand kunnen toezien op naleving van APV, een
punt van zorg en aandacht. Realisatie van structurele personele inzet van
toezichthouders en gemeentelijke wetshandhavers op het strand, is daarom wenselijk.
In de gemeentelijke nota ‘Doelgericht Handhaven’, zijn hier procedures en spelregels
voor opgesteld. Overeenkomstig het ‘Besluit Kwaliteitseisen Handhaving Milieubeheer’
en rekening gehouden met landelijke, regionale en lokale aspecten, stelt de nota
jaarlijks handhavingsprioriteiten vast. Per handhavingstaak zijn beschreven:
taakinhoud, taakomvang, doelstelling, wijze van aanpak, kwaliteitsniveau en te
gebruiken kentallen.

Notatekst wordt
niet aangepast
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Noordwijk
Zelfstandig

32. horeca convenant

Ten aanzien van naleving van regels en wetten door paviljoenhouders, zal vooralsnog
geen apart convenant worden opgesteld. De voorgenomen integrale horecavisie, zal
een (nieuwe) basis vormen voor integrale regels en afspraken, ook ten aanzien van het
strand. Een convenant kan hier onderdeel van zijn.

Notatekst wordt
niet aangepast

PvdA Groen Links

33. Voorkomen van
geluidsoverlast

Inhoudelijke gedragsafspraken hieromtrent, vallen buiten het bestek van de
strandnota. Alle strandexploitanten met een horeca inrichting, zijn gehouden aan de
geluidsregels die de Wet Milieu voorschrijft en die worden verbonden aan vergunningen
op basis van de APV. De gemeente handhaaft de regels in de openbare ruimte en de
Omgevingsdienst West Holland (ODWH) handhaaft de regels binnen de grenzen van
(horeca-) inrichtingen. In de huurovereenkomsten van de strandexploitanten is
opgenomen dat huurder zich dient te conformeren aan hetgeen aan geluidsnormen is
vastgesteld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit milieubeheer).

Notatekst wordt
niet aangepast

Puur Noordwijk
CDA
Noordwijk
Zelfstandig

34. Verruiming
sluitingstijden Grent
bij Beach Party’s

In 2013 is de ‘Beleidsregel Uitgaansgebied De Grent en omgeving 2013’ vastgesteld.
Deze beleidsregels heeft de volgende uitgangspunten:

Natte horeca: vanaf 01:00 uur geen bezoekers meer binnenlaten;

Sluitingstijden, dus vrij van bezoekers: doordeweeks 02:00 uur en in het weekend
(vrijdag en zaterdag) 04:00 uur.

Notatekst wordt
niet aangepast

Deze regel is expliciet opgesteld om de openbare orde in en om dit gebied te kunnen
waarborgen en prevaleerde boven het economisch belang. Indien de sluitingstijden
worden verruimd tijdens beach party’s, is de verwachting dat de overlast in het
uitgaansgebied de Grent en in de directe woonomgeving weer zal toenemen. Daarom
zal het deur dicht beleid op de Grent tijdens beach party’s feesten niet worden
verruimd. Dit aspect zal bij het opstellen van de nieuwe horecavisie maatschappelijk
breed worden meegenomen.
Noordwijk
Zelfstandig
VVD

35. Verbod van sulky’s op
het strand

Het beleidsvoornemen betreffende een verbod op sulky’s op het strand, kan pas gevolg
krijgen na uitspraak van de Raad van State. De notatekst zal hierop worden aangepast.

Notatekst
wordt
aangepast

Puur Noordwijk

36. Wanneer is APV
aangepast

Dit staat nog open en hangt sterk af van de complexiteit van het onderwerp en hangt
af van de keuze om de diverse aanpassingen in één of meerdere APV wijzigingsrondes
voor herziening mee te nemen.

-
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Hoofdstuk 8. Vergunningen en privaatrechtelijke aspecten
Ingebracht door

Wensen en vragen
Raadsfracties

Voorstel college

Gevolgen voor
de nota

Puur Noordwijk
Lijst Salman
CDA

37. ABCD locaties in stand
houden

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

Beleidspunt
wordt
aangepast

Puur Noordwijk
CDA

38. huurcontracten /
tarieven / aanpassen
vanaf 2016

Conform het voornemen uit de nota, zal in deze notaperiode eerst worden onderzocht
in hoeverre de huidige tarieven, huurgrondslagen en huurovereenkomsten nog
marktconform zijn. Het is wenselijk om pas daarna overeenkomsten en te vernieuwen.
Dit maakt ook het synchroniseren van huurvoorwaarden beter mogelijk.

Beleidspunt
wordt niet
aangepast

Het al vanaf 2016 herzien van tarieven, locatiefactoren en/of rekengrondslagen voor
seizoensgebonden paviljoens en pas daarna vanaf 2019 voor jaarrond paviljoens, is
derhalve niet wenselijk, omdat:

aanpassing leidt tot scheefgroei in tarieven tussen seizoen- en jaarrond
exploitanten;

het wenselijk is om eerst de marktrealiteit van de locatiefactoren te toetsen, mede
aan de hand van het bezoekersonderzoek (2015 en 2018).
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