
Bijlage 1 bij raadsvoorstel Strandnota    
Verantwoording proces- en communicatietraject  
 
Datum Onderdeel Bijzonderheden 
24 februari 
2004 

Discussienota Strandbeleid 
Opgesteld met diverse belanghebbenden 
periode 2003-2004 

Vastgesteld door de raad. 

2005 
zomerperiode

Als voorbereiding op de Strandnota en Project 
Bereikbaarheid Kust onderzoek naar het 
strandbezoek: Regionaal omnibusonderzoek 
Strandbezoek in Noord-Kennemerland 

Uitgevoerd door onderzoek en statistiek gemeente Alkmaar 

2007 12 juni College besluit plan van aanpak Strandnota 
 

Begeleidingsgroep 
De begeleidingsgroep wordt geformeerd door externe specialisten uit diverse 
belangegroepen. Zij worden gevraagd om hun expertise en niet om hun belangen te 
vertegenwoordigen. De begeleidingsgroep heeft tot taak het begeleiden van het externe 
bureau en het adviseren van de stuurgroep. Daarnaast heeft zij een toezichthoudende 
functie. Hieronder wordt verstaan: wordt het onderzoek en het opstellen van het advies 
zorgvuldig gedaan. 
 
Communicatie en betrokkenheid 
Het beleid dient op een integrale en interactieve wijze tot stand te komen. De gemeente 
Bergen vindt het belangrijk dat de doelgroep meedenkt bij de ontwikkeling van de visie. 
Gedeeltelijk is deze betrokkenheid ondervangen door het instellen van een 
begeleidingsgroep. Daarnaast is het wenselijk om ook andere (indirect) belanghebbenden 
te raadplegen. Dit zal gebeuren in de vorm van workshops. Mogelijke doelgroepen: 

- ondernemers 
- wijkverenigingen 
- organisatoren van evenementen 
- verenigingen 
- politiek 

 
Bij aanvang, tussentijds en aan het eind zullen er diverse publicaties in de WIJ en/of op het 
intranet en op de gemeentepagina in de Duinstreek worden geplaatst. 
 
Werkplan (zie pva) 
 

2007 3 juli Plan van aanpak Strandnota Ter kennisname commissie Ruimte en Beheer  
2007 20 juni 1e vergadering begeleidingsgroep Zie voor samenstelling bijlage 1 Strandnota, blz 40 



Bespreken pva, selecteren bureaus voor het uitbrengen van een offerte 
2007 juni Pva verstuurd aan wijkverenigingen en 

(agenda)leden begeleidingsgroep Strandnota 
Plaatsing op website gemeente 

 

20 juli 2007 Verzending Nieuwsbrief strand Huurders 
Wijkverenigingen 

2007  
8 augustus 

2e vergadering begeleidingsgroep 3 bureaus presenteren offerte, selecteren bureau voor opdracht 

2007 15 
augustus 

3e vergadering begeleidingsgroep + excursie Start onderzoek. Doornemen offerte en planning. Excursie strand. 

2007 
28 augustus 

Aannemen initiatiefvoorstel door de raad 1. dat het stimuleren en mogelijk maken van innovatief ondernemen op het gebied van 
Toerisme en Recreatie onderdeel uitmaakt van het Strandbeleid 

2. de nota strandbeleid zo wrodt uitgewerkt dat aanvragen voor experimenten zoals 
bijvoorbeeld het Beach Spa & Wellness hieraan getoetst worden voor aanvang van het 
badseizoen 2008 

2007 15 
september 

Publicatie in Noord-Hollands Dagblad n.a.v 
persbericht college 

 

2007 
september 

Verpsreiden en ophalen enquete huurder 
strand 

 

2007 22 
oktober 

4e vergadering begeleidingsgroep 
Presenteren onderzoeksresultaten en 
discussie 

 

2007 24 
oktober 

Ambtelijke organisatie 
Presenteren onderzoeksresultaten en 
discussie 

Zie voor deelnemers bijlage 1 betrokkenen Strandnota blz 41 

2007 24 
oktober 

Politiek 
Presenteren onderzoeksresultaten en 
discussie 

Zie voor deelnemers bijlage 1 betrokkenen Strandnota blz 41 

2007 31 
oktober 

Gebruikers strand niet verenigd en / of 
vertegenwoordigd in begeleidingsgroep 
Presentatie onderzoeksresultaten en 
discussie 

Zie voor deelnemers bijlage 1 betrokkenen Strandnota blz 41  

2007 28 
november 

Publicatie in Duinstreek voortgang onderzoek  

2007 19 
november 

5e vergadering begeleidingsgroep 
Bespreken concept strandnota 

 

2007 
december 

Presentatie en uitleg over seizoen 2008 
tijdens jaarvergadering Strandvereniging BES 

 



2007 
december 

Schriftelijk beantwoorden nagekomen vragen 
n.a.v. jaarvergadering Strandvereniging BES 

 

2008 
8 januari 

Behandeling voorstel ter inzage legging 
Strandnota 

Collegebesluit 

2008 
 

Ter inzage legging Strandnota 
 

Aanbiedingsbrief verstuurd aan: 
- commissie- en raadsleden 
- wijkverenigingen 
- begeleidingsgroep 
- degene waarmee de projectleider contact heeft gehad i.h.k.v. de Strandnota  
- huurders 

Publicatie:  
- Duinstreek 17 januari 2008 
- Internet 17 januari 2008 

Strandnota + aanbiedingsbrief ter inzage op: 
- het gemeentehuis 17 januari 2008 
- drie gemeentelijke bibliotheken 17 januari 2008 

2008  
11 februari  

Informatieavond Strandnota in De Beeck te 
Bergen 

Bezocht door (schatting) ongeveer 80 personen 

2008  
11 maart 

Behandeling Inspraaknota Strandnota, 
raadsvoorstel en raadsbesluit 

Collegebesluit 

2008 binnen 
een week na 
11 maart 

Inspraaknota inclusief aanbiedingsbrief 
verzonden aan insprekers en bureau griffier. 

 

2008 1 april Behandeling Inspraaknota Strandnota en 
Strandnota commissie Ruimte en Beheer 
Inspreekrecht 

Bezocht door (schatting) ongeveer 60 personen, 12 insprekers 

 
 


