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Onderwerp: nota "Strand voor iedereen” 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − De nota van inspraak “Strand voor iedereen” vast te stellen. 

− Met uitzondering van het onderdeel “Overnachten op het strand” de nota 
“Strand voor iedereen” vast te stellen. 

− Kaders en randvoorwaarden voor overnachten op het strand nader uit te 
werken als onderdeel van  de Lokaal Toeristische Visie. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Onvoldoende draagvlak voor overnachten op het strand 
Op 6 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de inhoud van de conceptnota 
“Strand voor iedereen” en besloten deze ter inzage te leggen. Gedurende de periode van 13 
november tot en met 11 december 2014 zijn er 73 inspraakreacties binnengekomen. De 
inspraakreacties zijn voorzien van commentaar in de nota van inspraak (bijlage).  
 
Uit de nota van inspraak blijkt dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is voor het 
onderdeel “Overnachten op het strand”. De inspraakreacties geven duidelijk aan dat er (in 
het bijzonder vanuit Camperduin, maar ook uit Bergen aan Zee) veel weerstand is tegen 
overnachten op het strand.  
 
Ongerustheid inwoners Camperduin 
Enerzijds wordt de weerstand veroorzaakt door de ingrijpende veranderingen in Camperduin 
(nieuw strand, nieuwe duinen, aantrekkende werking en toename verkeer). Deze 
veranderingen hebben onder inwoners al veel onrust veroorzaakt.  
 
Bovendien weten we nog niet hoe het strand van Camperduin zich gaat ontwikkelen. De 
toekomst voor het nieuwe strand is voor de korte termijn onzeker. In de komende twee jaar 
kunnen we beter inschatten welke kant het op gaat met Camperduin. Hoe gaat het met het 
strand? Hoe gaat het met de lagune? Blijft die open of gaat die dicht? Hoe groot is de 
toename van bezoekers?  
 
Onvoldoende kaders 
Anderszijds wordt de weerstand veroorzaakt doordat er onvoldoende duidelijk is wat precies 
wordt bedoeld met “overnachten” op het strand. Hoe ziet het er uit? Over welke 
voorzieningen hebben we het? Hoe is dit ruimtelijk inpasbaar? Wat zijn de gevolgen voor de 
natuur, veiligheid, geluidsoverlast, verrommeling? Enzovoort.  
 
Er ontbreken een aantal kaders, zoals:  
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- de voorwaarden waaronder overnachten op het strand wordt toegestaan;  
- een duidelijke verbeelding van de slaaphuisjes en de ruimtelijke inpasbaarheid 

daarvan; 
- een accurate inschatting van de opbrengsten, maatschappelijk en economisch. 

 
Overnachten op het strand naar Lokaal Toeristische Visie 
Dit alles heeft een goed gefundeerde,  inhoudelijke discussie tot nu toe in de weg gestaan. 
Deze discussie dient nog wel plaats te vinden, zodat iedereen een goed gefundeerde 
mening kan vormen en de ‘voors’ en ‘tegens’ kan afwegen. Het is echter niet wenselijk dat 
deze discussie de vaststelling van de nota “Strand voor iedereen” verder vertraagt.  
 
Daarom wordt voorgesteld om de nota met uitzondering van het onderdeel ‘Overnachten op 
het strand’ vast te stellen en de kaders en randvoorwaarden voor overnachten op het strand 
nader uit te werken als onderdeel van  de Lokaal Toeristische Visie. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Als de raad ja zegt, wordt de nota “Strand voor iedereen” met uitzondering van het onderdeel 
“Overnachten op het strand” vastgesteld. 
 
Voor het onderdeel “Overnachten op het strand” worden de mogelijke kaders (locaties, 
inschatting van de opbrengsten, etc.) en randvoorwaarden voor overnachten op het strand 
nader uitgewerkt. Dit wordt ondergebracht in de Lokaal Toeristische Visie (kick-off dit jaar, 
vaststelling 2016) en bevat o.a. de volgende onderdelen: 
  

- Een onderzoek naar de ervaringen die andere kustgemeenten met overnachten op 
het strand hebben opgedaan; 
 

- Een onderzoek naar de mogelijke locaties voor overnachten op de stranden in de 
gemeente, met uitzondering van Camperduin; 
 

- Een consultatieronde aan de hand van deze onderzoeken, met inwoners, 
ondernemers en andere belanghebbenden; 
 

 
Camperduin 
 
Voor Camperduin wordt afgewacht hoe het nieuwe strand zich de komende twee jaar 
ontwikkelt. Na het vaststellen van de Lokaal Toeristische Visie wordt beoordeeld of slapen 
op het strand daar nog steeds wenselijk is en – zo ja - op welke wijze. Bij deze beoordeling 
worden de kaders en randvoorwaarden in de Lokaal Toeristische Visie en de uitkomsten van 
de evaluatie van de structuurvisie (gepland in 2017) als uitgangspunt genomen.  
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: de raad heeft de bevoegdheid om de strandnota “Strand voor 

iedereen” vast te stellen. 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Het vaststellen van de nota “Strand voor iedereen” is een bevoegdheid van de 
gemeenteraad.  
 
 
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: het vaststellen van de nota uitsluitend 

betrekking heeft op het strand van onze gemeente 
 
 
Burgerparticipatie: ja heeft plaatsgevonden. Er is overleg geweest met diverse groepen 
belanghebbende en bewoners. De strandnota is gepresenteerd tijdens een inloopavond in 
Camperduin.  
 
 
Externe communicatie: ja 
 
 
Extern overleg gevoerd met: diverse partijen 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De nota “Strand voor iedereen” is de grondslag om de hierin genoemde onderwerpen verder 
uit te voeren en uit te werken.  De nota is een uitwerking van de nog openstaande punten uit 
de evaluatie van de strandnota. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Over de onderwerpen “Strandterrassen”, “Strandattributen” en “Overige commerciële 
bebouwing” krijgt het college na het zomerseizoen een rapportage over o.a. aantallen, wat 
ging er goed, knelpunten in de uitvoering en mogelijke verbeteringen. In deze rapportage 
worden ook de ervaringen van de paviljoenhouders, ambtenaren en andere betrokkenen 
meegenomen. 
 
Hierover wordt de raad vervolgens ook via de nieuwsbrief geïnformeerd. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Dit voorstel heeft wel financiële gevolgen maar die zijn op dit moment niet te overzien. Met 
het uitgeven van de vergunningen voor strandterrassen, de inkomsten uit verhuur van de 
strandterrassen en de overige commerciële bebouwing zijn inkomsten gemoeid. Maar die 
zijn op dit moment niet in te schatten omdat niet bekend is om welke aantallen het gaat. 
Zodra dit duidelijk is (naar verwachting in september 2015), wordt hierover in het proces van 
de FIMARAP gerapporteerd en wordt zo nodig de begroting aangepast. 
 
 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Nee 
 

 open-einde regelingen: op dit moment is niet in te schatten wat de inkomsten zijn. 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De raad heeft de nota voor inspraak vrij gegeven en moet deze nu definitief vaststellen. 
 
 
 
Bijlagen: nota van inspraak 
 
 
 
 
 
Bergen, 20 januari 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
H.G.T Brouwer     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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