
Bijlage 2 bij raadsvoorstel Strandnota   
Uitvoeringsprogramma Strandnota  
 
 Onderdeel 

Strandnota 
Waar te 
vinden in 
Strandnota 

Vertalen in Planning 

1a Gebiedsvisie 
 

Aanbieding ter vaststelling aan de raad 2008 

1b Bestemmingsplan Bergen 
aan Zee 

Vaststelling raad 4e kwartaal 2009 
Waarna het college (bij geen ingesteld beroep) aanvragen en zo mogelijk 
bouwvergunningen kan verlenen. 

1c Bestemmingsplan Egmond 
aan Zee 

Zie hierboven. 

1d Evenementennota Aanbieding ter vaststelling aan de raad 3e kwartaal 2008 
1e 

Toekomst- 
visie 

Paragraaf 
4.1 tot en 
met 4.2 

Drank- en horecabeleid Aanbieding ter vaststelling aan de raad uiterlijk 1e kwartaal 2009 
2a Wijzigen APV volgend op vaststelling door de raad van: 

• Strandbeleid 
• Evenementenbeleid 

2b Waarna het college over kan gaan tot aanwijzen van de zonering binnen 1 maand na 
vaststelling van de APV door de raad 
 

2c 

Gebruiks- 
profielen  
strand 

Paragraaf 
4.3 

Algemene Plaatselijke 
Verordening 

Het bestellen en plaatsen van nieuwe APV borden in combinatie met besluitvorming 
genoemd bij punt 4. 

3a Bestemmingsplan Bergen 
aan Zee 

Vaststelling raad 4e kwartaal 2009 
Waarna het college (bij geen ingesteld beroep) aanvragen en zo mogelijk 
bouwvergunningen kan verlenen. 

3b Bestemmingsplan Egmond 
aan Zee 

Zie 3a. 

3c Bestemmingsplan overige 
stranddelen 

? 

3d Huurovereenkomst Bij sprake van wijziging (naar aanleiding van de bouwvergunning) ten opzichte van de 
huidige huurovereenkomst: 
• Huurovereenkomsten gedeeltelijk wijzigen of in zijn geheel 
• Zonodig huurprijs opnieuw berekenen en in rekening brengen 

3d 

Bebouwing  
op het strand 

Paragraaf 
5.1 

In kaart brengen 
onbebouwde delen strand 

Zomer 2008 



3e   In kaart brengen 
tegenstrijdigheden met de 
Strandnota 

Na vaststelling van de Strandnota door de Raad. 

4 Gebruik van  
het strand 

Paragraaf 
5.2 
Tabel 4 

Algemene Plaatselijke 
Verordening 

• Wijziging APV: zie 2a. 
• Waarna het college over kan gaan tot het bestellen en plaatsen van nieuwe APV 

borden in combinatie met besluitvorming genoemd bij punt 2. 
5. Vernieuwen 

informatie- 
borden 

Paragraaf 
6.2 

 Na wijziging van de APV door de raad en zonodig besluitvorming college (zie punt 2 en 4) 
het bestellen en plaatsen van nieuwe APV borden. Conceptborden zijn digitaal reeds 
gereed. Plaatsing zo spoedig mogelijk. 

6a Huurders  
 
Huurders 
 
Huurders / gebruikers 

• Bij het sluiten van de huurovereenkomst 
 
• Zonodig op verzoek van (ver)huurder 
 
• Organiseren jaarlijkse bijeenkomsten 

6b Bezoekers 
• Vernieuwen 

informatieborden (zie 
punt 5) 

• Website gemeente 
updaten 

• Ontwikkelen 
informatiefolder 

 
• Zie punt 5 
 
 
• Continue activiteit 
 
• Na vaststelling door de raad van de strandnota en de APV  

6c 

Communicatie Paragraaf 
6.2 

Operationeel 
handhavingsoverleg 

• Vier maal per jaar 

7. Handhaving Paragraaf 
6.3 

Handhavingsbeleid In de door de raad vastgestelde beleidsvisie handhaving staan de prioriteiten vastgesteld. 
Het strand heeft in de zomer prioriteit 1. Jaarlijkst stelt het college de capaciteit per prioriteit 
vast. 

8 Kwaliteits-
verbetering 

Paragraaf 
6.4 

Schoon en veilig 
• Schoonste Strand 
• Blauwe Vlag 
 
• APV borden 
• Voorlichting 

 
• Jaarlijks 
• Continue 
 
• Zie punt 6 
• Zie punt 6 

   Bereikbaarheid 
• Project Bereikbaarheid 

kust 
• Regionale 

bereikbaarheidsvisie 

 
• Voortzetting 
 
• Vastgesteld en in uitvoering 
 



• Parkeerbeleid • In uitvoering 
 

   Schouw • Jaarlijks na vaststelling van de Strandnota 
   Welstand • bij iedere bouwaanvraag 

• Evaluatie welstandsnota 2009 
   Beste Ondernemer • Jaarlijks na vaststelling van de Strandnota 
   Evenementen • evenementenbeleid vaststelling raad 2e / 3e kwartaal 2008 

• inspelen van organisaties op profilering badplaatsen 
 


