
 
RAAD130052 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 21 mei 2013; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 6 juni 2013; 
 
gelet op het bepaalde in de op 26 juni 2008 vastgestelde strandnota en het bepaalde in de 
op 24 november 2009 vastgestelde beleidsnotitie ‘Jaarrond exploitatie van strandpaviljoens’,  
 
 
b e s l u i t: 
 
Het huidig strandbeleid op de volgende onderdelen aan te passen: 
 
A. Innovatieve ontwikkelingen 
Innovatieve ontwikkelingen zijn toegestaan indien deze voldoen aan de voorwaarden: 
 

- Innovatief: de nieuwe ontwikkeling dient een toevoeging te zijn op het bestaande 
recreatieve aanbod op het strand.  

- Onderscheidend: de nieuwe ontwikkeling vormt een versterking van de gewenste 
profilering van het strand. Daarbij geldt als belangrijk criterium of de ontwikkeling een 
aantrekkende werking heeft op de bij het profiel van het strand behorende doelgroep. 

- Gebruik: Het verwachte gebruik van de nieuwe ontwikkeling dient ruimtelijk 
inpasbaar te zijn. Daarbij wordt in de afweging in ieder geval gekeken naar de 
verkeersaantrekkende werking, het binnen aanvaardbare normering blijven van de 
exploitatie ten aanzien van milieubelasting en overlast en effecten voor de natuur. 

- Functie: de toegevoegde ontwikkeling is géén horeca en géén detailhandel. Hiermee 
wordt detailhandel dus ook uitgesloten waar dat in de vastgestelde strandnota niet 
het geval is. Voor het overige wordt geen limitatieve opsomming opgenomen van 
gewenste functies 

- Paviljoens: innovatieve ontwikkelingen zijn mogelijk binnen bestaande bebouwing 
c.q. de maximaal toegestane oppervlakte die het bestemmingsplan geeft ( het kan 
zijn dat het maximum nog niet bebouwd is) 

- Voormalige kiosken: innovatieve ontwikkelingen zijn in combinatie met de 
bestaande bebouwing mogelijk met een maximum oppervlakte van 250m2. Dit wordt 
middels een wijzigingsbevoegdheid in de bestemmingsplannen opgenomen.  

- Overige commerciële bebouwing: indien overeenstemming met Provincie en 
Hoogheemraadschap is deze bebouwing toegestaan. Ten aanzien van aantal, locatie 
en overige condities wordt in de afweging in ieder geval gekeken naar de 
verkeersaantrekkende werking, het binnen aanvaardbare normering blijven van de 
exploitatie ten aanzien van milieubelasting en overlast en effecten voor de natuur. 
 

B. Strandafgangen 
Op locaties waar activiteitenstranden alleen bereikbaar zijn via een zonnestrand wordt de 
aanduiding van de zonering aangepast zodat de toegankelijkheid van de activiteitenstranden 
mogelijk is. 
 
C. Naaktrecreatie 
De zone tussen paal 40,75 en 42,65 wordt formeel aangeduid als naaktrecreatie. 
 
 



 
D. Evenementen 
Bij locatiegebonden evenementen wordt primair uitgegaan van de bezoekersaantrekkende 
werking van een evenement en secundair van het functieprofiel van het strand.  
 
E. Vissen 
Het recreatief gebruik van vaste vistuigen (‘recreatief staand want’) is niet toegestaan.  
Voor beroepsmatig gebruik van vaste vistuigen worden eisen gesteld. 
 
F. Gemotoriseerd vervoer op het strand 
In aanvulling op het gestelde in de strandnota worden de volgende toevoegingen 
opgenomen: 
 

- voor leden van de botenvereniging De Werf geldt de mogelijkheid van gemotoriseerd 
vervoer op het strand onder de restricties:  

o Toegang tot het strand is gemotoriseerd slechts mogelijk indien de houder van 
de toegangspas lid is van de botenvereniging 

o De pashouder heeft daarnaast de beschikking over een geregistreerde boot 
(gekenmerkt door een Egmondnummer) 

o In de zomermaanden juli en augustus is toegang tot het strand beperkt tot 
voor 10:00 uur en na 19:00 uur. 

o De toegangspas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar zonder 
toestemming van de gemeente.  

 
- Voor bestaande gebruikers van het strand, die geen exploitatie op het strand hebben, 

maar voor hun bedrijfsvoering wel daartoe zijn aangewezen wordt de mogelijkheid 
geboden een ontheffing te verstrekken. 

 
- Voor de periode van op- en afbouw van het strand, wordt de mogelijkheid geboden 

een ontheffing te verstrekken. 
 

- Voor evenementen waarbij gebruik gemaakt wordt van het strand wordt de 
mogelijkheid geboden een ontheffing te verstrekken. 

 
Voorgesteld wordt om de mogelijkheid op te nemen om houders van de toegangspassen 
ontheffing te verlenen tot gemotoriseerd vervoer op het strand. 
 
Voor exploitanten zal de duur van de ontheffing voor rijden op het strand gekoppeld worden 
aan de duur van de huurcontracten voor het strandgebruik, of indien zich een wijziging 
voordoet in bedrijfsvoering, vervalt de ontheffing. 
 
G. Sportkampen 
Bestaande aanbieders van sportkampen in Bergen aan Zee, Camperduin en Egmond aan 
Zee  worden geclassificeerd als overige commerciële bedrijfsvoering. 
 
Voor zomerkampen ten behoeve van jeugd wordt in Camperduin de mogelijkheid geboden 
om deze te situeren op het zonnestrand mits er begeleiding aanwezig is. 
 
H. Uitbreidingsmogelijkheden bestaande bebouwing 
De vastgestelde kaders voor maximale bebouwing worden blijvend gehanteerd.  
 
 
I. Bedrijfsvoering paviljoens 
Binnen het strandbeleid wordt voor paviljoens opgenomen dat strandgerelateerde 
nevenactiviteiten, waaronder detailhandel, ten behoeve van de hoofdactiviteit zijn 
toegestaan. 
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J. Overnachten op het strand 
Overnachten op het strand is toegestaan onder de voorwaarden: 
 

a) Nieuwe bebouwing ten behoeve van accommodaties is toegestaan voor de locaties 
Egmond Binnen, Schoorl, Hargen en Camperduin. 

b) Omwisseling van strandcabines in overnachtingsmogelijkheden is toegestaan voor de 
gehele kuststrook onder de conditie dat aan voorwaarden genoemd onder c, d en e 
wordt voldaan 

c) Overnachtingsmogelijkheden zijn mogelijk indien toestemming wordt verleend door 
Provincie en Hoogheemraadschap 

d) Overnachten is mogelijk indien de accommodatie voldoet aan ons 
duurzaamheidbeleid 

e) Overnachtingsmogelijkheden dienen ruimtelijk inpasbaar te zijn. Daarbij wordt onder 
andere rekening gehouden met verkeersaantrekkende werking en het karakter van 
het functieprofiel van de desbetreffende locatie 

f) Uitbreiding van bestaande kampeerverenigingen is niet toegestaan 
 
K. Stranduitbreiding Hondsbossche Zeewering 
Bebouwing op het nieuw te realiseren strand wordt toegestaan. Daarbij is de beschikbaar 
komende locatie primair voor verplaatsing van het bestaande strandpaviljoen op Camperduin 
met een maximale bebouwing van 750 m2. 
 
L. Strandattributen 
Het vooraf plaatsen van attributen door exploitanten en overige huurders is mogelijk onder 
voorwaarden. Deze voorwaarden worden opgenomen in de individuele huurovereenkomst. 
Restricties die meegenomen worden in de huurovereenkomst zijn van toepassing op aard en 
omvang van de locatie van de te plaatsen attributen en de restricties ten aanzien van het 
vrijhouden van een strook ten behoeve van reddingsdiensten, het verwijderen op last van 
bevoegd gezag en het niet plaatsen van attributen ten tijde van evenementen op een 
betreffende locatie. 
 
M. Openingstijden jaarrond 
Voor jaarrond-exploitaties wordt gesteld dat deze in de winterperiode minimaal 4 dagen per 
week geopend zijn gedurende 7 uur (in ieder geval tussen 10:00 uur – 17:00 uur). Dit betreft 
in ieder geval het weekend. 
 
N. Terras strand 
Voor strandpaviljoens is de mogelijkheid opgenomen om buiten het bouwvlak aan de 
zeezijde een extra strook te exploiteren als strandterras. Daarbij geldt een maximale diepte 
van 5 meter. Voor het mogen exploiteren van deze strook als terras is de terrasvergunning, 
conform de vastgestelde Horecanota Gastvrij Bergen, van toepassing. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 20 juni 2013 
 
de griffier,      de voorzitter, 
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