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Ons college heeft de gemeentelijke projecten bij Camperduin geëvalueerd en 
bericht hierop terug aan de gemeenteraad. 

  

In het gebied rond Camperduin zijn verschillende gemeentelijke projecten uitgevoerd in 
het kader van de ruimtelijke kwaliteit, gefinancierd uit het project Kust op Kracht, 
waarvoor een Samenwerkingsovereenkomst is afgesloten. Deze projecten zijn 
geëvalueerd. 

Om de ervaringen inzichtelijk te krijgen is een aantal instrumenten ingezet. Er is een 
facebook pagina ingericht, enquêteformulieren zijn uitgezet, gesprekken gehouden met 
belanghebbenden, eind december is een informatieavond gehouden en er zijn 
verkeertellingen verricht. 

  

Er zijn reacties binnengekomen op de volgende onderdelen: strandopgang, 
verkeer/vervoer/bereikbaarheid, lagune, strand, beleving gebied. Daarnaast wordt 
gebouwd aan inzicht op verkeersstromen. 

  

Reacties 

Uit de verkeertellingen kunnen geen directe conclusies worden getrokken. De 
verkeersgegevens moeten eerst meerjarig worden opgebouwd. Het lijkt een gemiddeld 
jaar qua intensiteiten. Dit komt overeen met het weerbeeld dat een gemiddelde zomer 
laat zien. 

Belangrijke opmerkingen over de projecten zijn ondermeer: De strandopgang wordt als 
smal ervaren. Ook wenst men meer fietsenstallingen en bankjes. Stuifhinder vormt een 
probleem bij de opgang naar het stand en het paviljoen. De inrit naar het parkeerterrein 
vindt men gevaarlijk en er zijn te weinig invalidenparkeerplaatsen. De lagune vindt men 
onaantrekkelijk en vies. Men mist een verhard pad op het strand vanwege de breedte. 
De botenvereniging heeft een alternatief voor de bereikbaarheid van het strand 
aangedragen. 

Maar ook is in verschillende bewoordingen aangegeven dat het een prachtig gebied is 
geworden met een schoon, veilig en goed bereikbaar strand. 
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Vervolg 

Voor de vervolgstappen is het belangrijk te constateren dat de gemeente geen eigenaar 
is van de strandopgangen. HHNK is eigenaar en het beheer en onderhoud wordt door 
de aannemer uitgevoerd op contractbasis waarbij alle handelingen en 
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. RWS beheert dit contract en is gesprekspartner 
voor aanpassingen door aanvullende maatregelen. 

  

Er is nog een klein (restant) investeringsbudget beschikbaar is voor het uitvoeren van 
aanvullende maatregelen/projecten. Ons college wil zich in eerste instantie vooral 
richten op het optimaliseren van het gebruik van de opgang. 

  

Ons college is van mening dat er vanuit de evaluatie belangrijke opmerkingen naar 
voren zijn gekomen die de situatie ter plaatse kunnen verbeteren. Het college gaat in 
het overleg met RWS om mogelijke aanpassingen door te nemen en de gemeentelijke 
aanvullende maatregelen te plaatsen in de context van het onderhoudscontract voor de 
strandopgangen. 

  

Bijlage: Evaluatie Camperduin powerpoint bewonersbijeenkomst  

 

http://nieuwsbrief.raadbergen-nh.nl/wp-content/uploads/2016/02/Evaluatie-Camperduin-powerpoint.pptx
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