
 

 
Agendapunt : 10. 
Voorstelnummer : 06-036 
Raadsvergadering : 26 juni 2014 
Naam opsteller : Linda de Groot 
Informatie op te vragen bij : Linda (de) Groot 
Portefeuillehouder : Odile Rasch 
Zaaknummer : 14z0002044 
Registratienummer : RAAD140077 
 
Onderwerp: Strandnota Camperduin 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − In te stemmen met de strandnota Camperduin 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Voor de dijk bij Camperduin wordt het kustversterkingsplan Kust op Kracht uitgevoerd, 
waardoor een nieuw strand ontstaat. Dit nieuwe strand en de ontwikkeling van een unieke 
lagune (een soort meer op het strand) biedt kansen voor de ontwikkeling van de ruimtelijke 
kwaliteit ter plaatse en de toeristisch, recreatieve invulling. De ondernemersgroep 
Camperduin aan Zee heeft een gezamenlijk plan aan de gemeente gepresenteerd waarin 
ruimtelijke en toeristische mogelijkheden zijn opgenomen. Voor deze onderwerpen is 
subsidie aangevraagd bij de Provincie. In verband met het toetsingskader van de Provincie 
moet er voor 1 juli dit jaar een beleidsmatige onderbouwing zijn voor deze onderwerpen1. Dit 
is de reden dat dit advies met de strandnota voor Camperduin nu aan u wordt voorgelegd.  
 
Planning strandbeleidsnota’s  
Op basis van het initiatiefvoorstel van Groenlinks in de raad van 6 maart (zie bijlage), heeft 
de raad aangegeven het toekomstig strand bij Camperduin als een nieuw strand te 
beschouwen. Het college heeft toegezegd hiervoor een apart strandbeleid te ontwikkelen. Dit 
strandbeleid voor Camperduin wordt samen met de vier resterende onderwerpen uit de 
evaluatie strandbeleid2 (overige commerciële bebouwing, overnachten op het strand, 
strandattributen en terras strand), in het vierde kwartaal van dit jaar aan uw raad ter 
besluitvorming voorgelegd.  
 
Vanwege de eerdergenoemde subsidieaanvragen bij de Provincie en de datum van 1 juli die 
daaraan vast zit, wordt nu strandbeleid voor Camperduin aan u voorgelegd, dat is toegespitst 
op de onderwerpen waarvoor bij de Provincie subsidie is aangevraagd.  
 
Het toekomstig strand van Camperduin 
De identiteit van het strand van Camperduin wordt gekenmerkt als sterk, stoer en sober. Ook 
wordt het strand getypeerd als natuurlijk en sportief. Bij het buurtschap passen de termen 
informeel en kleinschalig. Deze kwaliteiten worden als uitgangspunt gehanteerd voor de 
toekomstige ontwikkelingen.  
 
In de strandnota Camperduin die nu voorligt worden de volgende onderwerpen behandeld: 

1 Zie hiervoor ook de motie van Gemeentebelangen uit de raadsvergadering van 6 maart 2014 
(bijlage). 
2 Raadsvergadering mei 2013 
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I. Uitkijkpunt, speelwrak, fiets- en wandelroutes en huisjes in de duinen3 
II. Lagune 

III. Strandbus 
IV. Horeca 
V. Jaarrond 
VI. Zonering 

VII. Activiteitencentrum: locatie en oppervlakte 
VIII. Oppervlakte paviljoens  
IX. Strandcabines  

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Als de raad ja zegt, stemt hij in met de strandnota Camperduin. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De ondernemers op en nabij het strand van Camperduin en daarnaast alle ondernemers (op 
het strand) van gemeente Bergen en de bezoekers van het strand.  
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

Dit advies specifiek is gericht op de ontwikkelingen van het nieuwe strand bij Camperduin. 
 
 
Burgerparticipatie:  
Nee  
 
Externe communicatie:  
Nee 
 
Extern overleg gevoerd met: - 
De eigenaren van de strandpaviljoens Hargen aan Zee en Luctor et Emergo, De Jongens Uit 
Schoorl en Europagaai.  
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Die zijn er niet. Een standpunt vanuit de gemeente over de bij de Provincie ingediende 
voorstellen is nodig voor het besluitvormingsproces omtrent de subsidieverstrekking.   
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 

3 Zie in de bijlage het document dat Ondernemersgroep Camperduin aan Zee (CAZ) heeft opgesteld 
waarin deze zaken staan beschreven 
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Wanneer de raad besluit wordt de Provincie op de hoogte gesteld, zodat de raadsbeslissing 
kan worden meegenomen in het traject omtrent de beoordeling van de aangevraagde 
subsidie.  
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen middelen met dit voorstel gemoeid. In dit advies worden de standpunten van de 
gemeente weergegeven ter onderbouwing van de subsidieaanvraag van de 
ondernemersinitiatieven bij de Provincie.  
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
Het gaat om Provinciale subsidie.  
 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 

Wanneer blijkt dat de bezoekersaantrekkende werking van de lagune groot is en hierdoor de 
economische toegevoegde waarde voor het gebied, kan er voor gekozen worden deze open 
te houden. Indien dit het geval blijkt, wordt deze keuze met de eventuele financiële 
consequenties aan de raad voorgelegd.  
Op dit moment zijn de kosten hiervoor en de verantwoordelijke partij onduidelijk.  

 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De ontwikkelingen bij Camperduin vormen een unieke situatie waarbij een nieuw strand 
ontstaat dat nieuwe mogelijkheden biedt. Het biedt kansen voor de ontwikkeling van de 
ruimtelijke kwaliteit van het strand en dus voor recreatie en toerisme en de economie van 
Camperduin en de gemeente als geheel. De ondernemers van Camperduin zien veel 
mogelijkheden die de aantrekkelijkheid en beleving van het strand versterken, evenals de 
aantrekkende werking voor bezoekers. Deze initiatieven passen bij gemeente Bergen als 
recreatieve gemeente.  
 
Bijlagen:  

- Motie Gemeentebelangen  
- initiatiefvoorstel Groenlinks 
- Strandnota Camperduin 
- strandnota 2008 
- evaluatie strandbeleid 
- raadsbesluit evaluatie strandbeleid 20-06-2013 
- initiatieven ondernemers Camperduin 
- Memo ‘Verkeersaantrekkende werking aanpassing Zwakke Schakels’ van Arcadis 

 
 
 
 
 
Bergen, 27 mei 2014 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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