
 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 6 mei 2008; 
 
gelezen het advies van de commissie ruimte en beheer van 5 juni 2008; 
 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t: 
 
De Strandnota gemeente Bergen, 17 december 2007 vast te stellen, waarbij expliciet wordt 
besloten: 
 
1. Uit te gaan van de volgende visie: 

 
A. Uitgangspunten 
- Het strand is voor iedereen; 
- Bezoekdoel = het strand; 
- Ruimte en vrijheid 
- Innovatie en dynamiek 
- Heldere regels en handhaving 

 
B. Zones      Functieprofiel  Kilometerpaal 
- Ruim en rustig Egmond Binnen   rust/natuur  39.0 – 42.9 
- Bruisend en gezellig Egmond aan Zee  druk/voorzieningen 37.0 – 39.0 
- Rustige Wimmenummerduinen   rust/natuur  34.0 – 37.0 
- Gezellig en eigenzinnig Bergen aan Zee druk/voorzieningen 32.5 – 34.0 
- Ruimte en rust rond Schoorl   rust/natuur  28.0 – 32.5 
- Sportief en natuurlijk Camperduin en Hargen druk/voorzieningen 26.0 – 27.5 
- Hondsbossche Zeewering   rust/natuur  20.5 – 26.0 

 
C. Jaarrondexploitatie Horeca, ja mits zones 
- Bergen aan Zee                    32.6 – 33.6 
- Egmond aan Zee                  37.2 – 38.6 
- Schoorl                                 28.5 – 29.5 
- Camperduin en Hargen        26.3 – 27.5 
 
D. Gebruiksprofielen (zie tabel 3, bladzijde 21) 
 

2. Paragraaf 5.1, bebouwing op het strand, als richtlijn voor beleid te hanteren;  
 
3. Paragraaf 5.2, gebruik van het strand, als richtlijn voor beleid te hanteren; 
 
4. De Strandnota met gebruik van Bijlage 3 “aanvullingen/wijzigingen naar aanleiding van de     
inspraak op de strandnota” te wijzigen: 

1. De stranden bestemd voor “zonnen en zwemmen “ zijn in de zomer gedurende het 
tijdvak van 1 mei tot 1 oktober tussen 10.00 uur en 19.00 uur verboden voor honden 
en paarden 

2. Gebouwen van horecabedrijven zijnde paviljoens kunnen een maximaal 
bedrijfsoppervlak van 750 m2 op de eerste bouwlaag krijgen, inclusief eventuele 
nevenactiviteiten. Bestaande paviljoens kennen een eenmalige groei van 20%; 

3. Gebouwen van horecabedrijven zijnde kiosken kunnen een maximaal 
bedrijfsvloeroppervlak van 250 m2 op de eerste bouwlaag krijgen; 
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4. Gebouwen voor nevenactiviteiten niet zijnde horeca en onderscheidend kunnen 
losstaand of gekoppeld zijn aan kiosken waarbij zij een maximaal bedrijfsoppervlak 
van 250m2 op de eerste bouwlaag krijgen. 

5. Alle bouwwerken kennen een maximale diepte van 25 m. 
6. Indien brandwerende maatregelen (in overleg met de brandweer) worden getroffen 

zijn er geen beperkingen t.a.v. de onderlinge afstand van gebouwen. 
7. Functiewijziging van de gebouwen is niet mogelijk, ook indien dit bebouwing betreft 

voor specifieke commerciële activiteiten. Komt er een andere functie is een nieuwe 
aanvraag noodzakelijk. 

8. Voor het afgeven van de bouwvergunning vindt een welstandstoets plaats. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 26 juni 2008 
de griffier,   de voorzitter, 


