
Bijlage 3 bij Raadsvoorstel Strandnota Gemeente Bergen, 17 december 2007 
Aanvullingen / wijzigingen naar aanleiding van de inspraak op de Strandnota Gemeente Bergen, 17 december 2007 en het 
collegebesluit d.d. 20 mei 2008 
 
 
Kaartmateriaal, bladzijde 8 tot en met 12, 22 tot en met 31 
 Beleidslijn Wijziging / aanvulling N.a.v. 

inspraakreactie 

1. Kaartmateriaal geeft de bebouwing weer 

overeenkomstig de huurovereenkomst.  

Aanvulling: 

Bijlage 8 Strandnota: verhuur van strekkende meters aan niet-commerciële strandexploitanten. 
 

N1 

2. Naamgeving Botenvereniging KZBZ kaart 

4, bladzijde 10, moet zijn Botenvereniging 

K.Z. & B.V. 

Wijziging: 

Botenvereniging K.Z. & B.V. 

O2 

3.  Aanvulling: 

Afgang voor paarden toevoegen bij Egmond Binnen en Schoorl (afgang Paardenpad). 

Aa3, Gg1 

 
 
 
Paragraaf 4.2 jaarrondexploitatie horeca 
 Beleidslijn Wijziging / aanvulling N.a.v. 

inspraakreactie 

1. Camperduin en Hargen 26.0 – 27.5 

 

Wijziging: Camperduin en Hargen 26.3 – 27.5 Hh1 

 



Paragraaf 4.3 gebruiksprofielen stranden 
 Beleidslijn Wijziging / aanvulling N.a.v. 

inspraakreactie 

1. Camperduin 26.0 – 27.0 

Activiteiten 

Aanvulling: 

26.0 – 26.25 zonnen/zwemmen 

F1, Jj 

2. Bergen aan Zee 31.5 –32.6 

Activiteiten 

Wijziging: 

de activiteitenzone in Bergen aan Zee te wijzigen in kilometerpaal 31,5 – 33.0 
 

n.a.v. commissie 

vergadering 

Ruimte en 

Beheer 1-04-08 

 
Paragraaf 5.1 Bebouwing op het strand bladzijde 32 van de Strandnota gemeente Bergen 

 Beleidslijn Wijziging / aanvulling N.a.v. 
inspraakreactie 

1. Blz. 33 Gebouwen van horecabedrijven - 

nevenactiviteiten 

Aanvulling: 

Horecabedrijven kunnen nevenactiviteiten uitvoeren. De nevenactiviteit dient te voldoen aan de eerder 

omschreven voorwaarden als het gaat om nieuwe bebouwing (openbaar karakter, ondergeschikt en 

ondersteunend aan de recreatieve functie van het strand, onderscheidend ten aanzien van bestaande 

voorzieningen, voorziening die bij voorkeur past bij de profilering). 

C5, D1 

2. Blz. 33 Gebouwen van horecabedrijven – 

maximale bedrijfsvloeroppervlak 750 m2. 

Aanvulling: 

Het maximale bedrijfsvloeroppervlak van de eerste bouwlaag is 750 m2. 

 

Wijziging: 

Strandkiosken krijgen in het bestemmingsplan de bestemming voor lichte horeca maximaal categorie 1a, 

bijvoorbeeld broodjeszaak, cafetaria, koffiebar, snackbar, lunchroom, tearoom en traiteur (zie blz. 54 

Strandnota). Uitbreiding van de huidige oppervlakte is mogelijk met maximaal 20% waarbij het maximale 

bedrijfsvloeroppervlak van de eerste bouwlaag van deze categorie 400 m2 is.  

 

Overige horecabedrijven krijgen in het bestemmingsplan de bestemming voor lichte horeca maximaal 

categorie 1c (bijvoorbeeld restaurant), waarbij 20% uitbreiding van het huidige oppervlakte mogelijk is met 

- Ambtelijk n.a.v. 

C4 

 

- n.a.v. 

commissie 

vergadering 

Ruimte en 

Beheer 1-04-08 



een maximum van 750m2 (bedrijfsvloeroppervlak van de eerste bouwlaag).  
3. Blz. 34 Verenigingsgebouwen 

Huidige omvang wordt bevroren. 

Aanvulling: 

Verenigingsgebouwen kunnen uitbreiden met inachtneming van eisen van welstand en maatwerk. Geen 

mogelijkheid tot een horecafunctie. 

 

 
Paragraaf 5.2 Gebruik van het strand, tabel 4, bladzijde 35 en 36 
 Beleidslijn Wijziging / aanvulling N.a.v. 

inspraakreactie 

1. Motorvoertuigen zijn met 

ontheffing toegestaan voor 

10.00 uur en na 19.00 uur. 

Wijziging: 

Motorvoertuigen zijn met ontheffing in de zomerperiode toegestaan voor 10.00 uur en na 18.00 uur. 

Motorvoertuigen zijn met ontheffing in de winterperiode de gehele dag toegestaan met uitzondering van  zon- en 

feestdagen. Op zon- en feestdagen zijn motorvoertuigen voor 10.00 uur en na 18.00 toegestaan. 

Q3, Ii3, Ll6, B2, 
N4 
 

2. Attributen en voorwerpen 

plaatsen of onbeheerd 

achterlaten. 

Wijziging: verwijderen “opslag”. 

Aanvullen: 

Ontheffing kan (onder voorwaarden) worden verleend aan hulpverleningsdiensten ten behoeve van het waarborgen van 

een vrije doorgang van de strandafgang naar de vloedlijn van de hulpdiensten. 

Ambtelijk 

 

Jj4 

3. Paarden Het is verboden gedurende het tijdvak van 1 mei tot 1 oktober en in het overige tijdvak op zon- en feestdagen tussen 

12.00 en 19.00 uur op het strand een paard of ander rijdier te berijden of mee te voeren. 

n.a.v. 

commissie 

vergadering 

Ruimte en 

Beheer 1-04-08 

 
Paragraaf 6.1 Implementatie, bladzijde 37 
 Beleidslijn Wijziging / aanvulling N.a.v. inspraakreactie 

1. Het strandbeleid wordt, na vaststelling 

door de gemeenteraad, overgenomen in 

de gemeentelijke regelgeving, 

overeenkomsten en verordeningen. 

Aanvulling: 

Het Strandbeleid is daarbij een onderdeel van het totale afwegingskader.  

S1, U4 

 



Bijlage 2 Begrippenlijst, bladzijde 42 
 Beleidslijn Wijziging / aanvulling N.a.v. 

inspraakreactie 

1. Begrip Strand Wijzigen begrip strand in: 

Het binnen de gemeente gelegen zeestrand met inbegrip van de duinhellingen, de droogliggende banken en de afritten 

van wegen en paden die toegang geven tot het strand. 

Hh2 
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