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Onderwerp : schriftelijke vragen fractievoorzitter VVD 
 
 
Weledelgeleerde heer Roem, 
 
Door de fractievoorzitter van de VVD zijn vragen gesteld over de veiligheid op het strand van 
Camperduin. Met deze brief geven wij antwoord op de door hem gestelde vragen. 
 
De aanleiding van de vragen zijn de berichten in de pers dat het college heeft besloten de 
lagune in Camperduin niet actief te bewaken. Het college beargumenteert dat door te stellen 
dat de verantwoordelijkheid voor kinderen voor deze lagune bij de ouders ligt. 
 
Vraag 1: Houdt dat in dat het college vindt dat de lagune alleen voor kinderen problemen  
kan opleveren? 
 
Het college vindt dat de lagune tijdens het strandseizoen voor niemand extra problemen 
oplevert en heeft besloten de lagune niet actief te bewaken omdat deze in de 
zomermaanden meer lijkt op een rustig binnenmeer. Dit in tegenstelling tot de winterperiode. 
Maar dan wordt niet gezwommen. In en rond de lagune zijn overigens wel maatregelen 
genomen om de veiligheid te vergroten. Zo is bijvoorbeeld een lijn aangelegd voor de inlaat 
van de lagune. 
  
Door de nieuwe situatie op het strand van  Camperduin moet de prioriteit bij de veiligheid op 
het strand en in de zee liggen. Gelet op de taakstellende bezuiniging op de reddingsbrigade 
heeft het college in nauw overleg met de Schoorlse Reddingsbrigade (SRB) gezocht naar de 
goedkoopste adequate oplossing voor de veiligheid op Camperduin.  
 
 
Vraag 2: Het strand bij Camperduin is grofweg 4 km langer geworden. Gelden voor die 
uitbreiding dezelfde maatstaven als in de vorige vraag of zal de reddingsbrigade Bergen met 
de huidige financiële middelen ook langs dit stuk actief kunnen surveilleren? 
 
Door de inrichting van het nieuwe strand op Camperduin is inderdaad een nieuwe - niet 
voorziene - werkelijkheid ontstaan. Door de aanleg van de nieuwe duinen rond de lagune is 
een bepaald gedeelte van het strand niet te overzien. De inlaat van de lagune is niet 
doorrijdbaar voor hulpvoertuigen. Het nieuwe strand van Camperduin ligt hoger dan de 



 

 
 

 

stranden van Bergen en Egmond aan Zee. Dit betekent dat de waterlijn door de bolling van 
het strand, niet meer zichtbaar is. 
 
Het strand van Camperduin en Schoorl wordt overigens niet bewaakt door de reddings-
brigade uit Bergen aan Zee, maar door de SRB. Met hen is overlegd hoe we het beste, met 
de inzet van zo weinig mogelijk extra middelen, het nieuwe strand kunnen bewaken. Op 
basis van deze analyse heeft het college besloten om de prioriteit bij de veiligheid op het 
strand en in de zee te leggen: de nieuwe post op het strand wordt bemand met twee 
personen en de (oude) post bij de lagune wordt niet bemand. Omdat de SRB onmogelijk het 
hele strand kan bewaken, worden bepaalde delen van het strand en de lagune niet bewaakt. 
Deze niet-bewaakte delen van het strand worden door de gemeente aangeduid met borden 
en de SRB markeert zo nodig de gebieden die wel worden bewaakt met extra palen. 
  
Door de nieuwe situatie op Camperduin en Hargen aan Zee heeft de SRB een Rhino moeten 
aanschaffen (een speciaal voertuig voor ruw terrein en aangepast aan de taken van de 
reddingsbrigade). 
 
Vraag 3: Kunt u aangeven, de taken van de brigade wegend en de berichten over de 
gevaren van de nieuwe stranden in aanmerking nemend of en zo ja, met welke 
budgetoverschrijding de raad eventueel rekening moet gaan houden? 
 
Het huidige bewakingsregime levert alleen extra kosten op door de aanschaf van de Rhino. 
Dekking hiervoor wordt gezocht in een extra bezuiniging bovenop de huidige taakstellende 
bezuinigingen op de reddingsbrigades. 
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  
mr. M.N. Schroor drs. H. Hafkamp 
locogemeentesecretaris burgemeester 
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Schriftelijke vragen   

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie         :  VVD 
 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 

 
Datum 12 juni 2015 
Onderwerp Veiligheid strand Camperduin 

 

Toelichting Uit berichten in de pers moesten wij vernemen dat het college 
heeft besloten de nieuwe lagune in Camperduin niet actief te 
zullen laten bewaken. 
 
Het college beargumenteert dat door te stellen dat de 
verantwoordelijkheid voor kinderen voor deze lagune bij de ouders 
ligt. 
 

Vragen 1. Houdt dat in dat het college vindt dat de lagune alleen voor 
kinderen problemen kan opleveren? 

2. Het strand bij Camperduin is grofweg 4 km langer geworden. 
Gelden voor die uitbreiding dezelfde maatstaven als in de 
vorige vraag of zal de reddingsbrigade  Bergen met de huidige  
financiële middelen ook langs dit stuk strand actief kunnen 
gaan surveilleren? 

3. Kunt u aangeven, de taken van de brigade wegend en de 
berichten over de gevaren van de nieuwe  stranden in 
aanmerking nemend of en zo ja, met welke budget 
overschrijving de raad eventueel rekening moet gaan houden 

 
Naam en ondertekening 
 
Drs. C. Roem MBA, 
fractievoorzitter VVD 
Bergen nh 
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