
 

 
 
Agendapunt : 09. 
Voorstelnummer : 03-016 
Raadsvergadering : 5 maart 2015 
Naam opsteller : Edwin de Waard 
Informatie op te vragen bij : Edwin de Waard 
Portefeuillehouder(s) : wethouder Rasch 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD140233 
 
Onderwerp: vaststellen structuurvisie Camperduin 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. De gemeenteraad besluit de volgende wijzigingen voor de 

structuurvisie Camperduin vast te stellen: 
a. 1.  De maximale oppervlakte voor een sportactiviteitenpaviljoen 

wordt vastgesteld op 250 m2 (hoofdstuk 6.3); 
2.  Aan een sportactiviteitenpaviljoen mag ten behoeve van 
(semi) publieke voorzieningen zijnde openbare toiletten, - 
doucheruimtes, - kleedruimtes en – lockerruimtes maximaal 250 
m2 worden gebouwd (hoofdstuk 6.3); 
3.  Op een sportactiviteitenpaviljoen mag ten behoeve van de 
toezichtfunctie (een ondergeschikt bouwdeel) een toezichttoren 
worden geplaatst (hoofdstuk 6.3).  

b. Na de zomer van 2017 op basis van een evaluatie van de 
bezoekersaantallen te oordelen over a) een eventuele uitbreiding 
van de horeca voorziening op het strand en b) de wijze waarop 
dit gebeurt door uitbreiding van de bestaande strand-/ 
sportactiviteitenpaviljoens of een nieuw paviljoen. (hoofdstuk 6.4) 

c. Dat er in Hargen aan Zee ruimte is voor één 
sportactiviteitenpaviljoen en dat de uitbreidingsmogelijkheden zijn 
gekoppeld aan de locatie van het bestaande activiteitenpaviljoen; 
(hoofdstuk 6.3) 
In de uitvoeringsparagraaf toevoegen: 

d. Dat bij de uitgifte van de locaties voor een 
sportactiviteitenpaviljoen voorwaarden en voorschriften in de 
overeenkomst worden opgenomen om horeca-activiteiten uit te 
sluiten versterkt met boetebedingen en ontbindende 
voorwaarden, uitvoeringsjaar 2015; 

e. Overleg te voeren met de gemeente Schagen, RWS / ANWB 
over verbetering van de bewegwijzering via Petten naar 
Camperduin, uitvoeringsjaar 2015. 

2. De Nota van Inspraak op de structuurvisie Camperduin vast te 
stellen. 

3. De structuurvisie Camperduin november 2014 
(NL.IMRO.0373.SVCamperduin) met inachtneming van het gestelde 
onder 1. vast te stellen. 

. 
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1. Waar gaat dit voorstel over? 
Dit voorstel gaat over het vaststellen van de structuurvisie voor Camperduin, waarbij als 
gevolg van de inhoud van inspraakreacties enkele wijzigingen in de tekst van de 
structuurvisie worden voorgesteld. 
 
In uw vergadering van 6 november 2014 is het ontwerp van de structuurvisie Camperduin 
geamendeerd vrijgegeven voor de inspraak. In de inspraakperiode van 4 weken zijn 26 
unieke reacties binnengekomen. In de inspraakperiode is op 24 november 2014 een druk 
bezochte inloopavond gehouden in Camperduin.  
 
In de Nota van Inspraak (NvI) op de structuurvisie Camperduin (zie bijlage) zijn de reacties 
van een gemeentelijk standpunt voorzien. Onderstaand zal op de hoofdpunten uit de 
inspraakreacties worden ingegaan. De eerste drie punten, dienen naar de mening van ons 
college te leiden tot wijziging van de structuurvisie.  
 
Sportactiviteitenpaviljoen. 

1. Oppervlakte van 750 m2 
Bij amendement is de oppervlakte voor een sportactiviteitencentrum door uw raad 
opgehoogd van 250 m2 naar 750 m2. (NvI reacties: 1a, 3h, 4c, 7a, 21a,b, 23a) 
 
Met name vanuit de belanghebbenden op het strand worden bezwaren geuit tegen de 
oppervlakte van 750 m2. De argumentatie is ondermeer dat de oppervlakte veel te groot is 
ten opzichte van de rechten van de huidige strandpaviljoens en dat de oppervlakte direct bij 
recht wordt toegekend. De zittende exploitanten mogen immers slechts 20% van de eigen 
maat uitbreiden (tot max. 750 m2). Men vindt zich beperkt in de eigen rechten nu een 
nieuwkomer direct het maximale mag bouwen en/of dat recht, indien niet volledig wordt 
gebouwd, behoudt naar de toekomst. 
 
Uw raad heeft ons collegevoorstel van 250 m2 als “niet realistisch” beoordeeld. Uw raad 
heeft verder gesteld dat voor “een goede bedrijfsmatige opzet een bedrijfsoppervlak van 750 
m2 bebouwing een basis is” (uit: amendement). Door het ontbreken van een onderbouwing 
bij de 750 m2 hebben de insprekers geen houvast gekregen. Het is dan ook begrijpelijk dat 
door hen terug wordt gevallen op de regels die in het kader van het strandbeleid zijn 
gemaakt. Dus maximaal 250 m2 voor innovatieve ontwikkelingen.  
 
Ons college merkt op dat in de gehele gemeente slechts 2 (horeca)strandpaviljoens de 
maximale maat van 750 m2 hebben. De kleinste is 328 m2. Gemiddelde grootte is ongeveer 
590 m2. Op basis van peildatum 2007 mogen paviljoens nog 20% uitbreiden, maar nooit 
groter dan 750 m2. In het gebied bij Camperduin geldt dat het paviljoen Hargen aan Zee 540 
m2 groot is met 250 zitplaatsen. Luctor et Emergo wordt 642 m2 groot en krijgt een 
onbekend aantal zitplaatsen. De maat van het sportactiviteitenpaviljoen staat daarmee niet in 
verhouding met de maten van de (horeca)paviljoens. 
 
Ons college kan zich vinden in het bezwaar dat is ingebracht. Het is eenduidiger om aan te 
sluiten bij het bestaande strandbeleid voor innovatieve / onderscheidende activiteiten. De lijn 
die is ingezet bij het principebesluit voor de Jongens uit Bergen aan Zee wordt daarmee 
doorgezet, namelijk in aansluiting op de bestaande 250 m2 horeca een ruimte van 250 m2 
voor een innovatieve /onderscheidende activiteit. In deze 250 m2 komt onder andere een 
surfschool, expositieruimte, kleedkamers, openbare toiletten/douches en ontvangst- en/of 
instructieruimte. Met een kleinere maat wordt aangesloten bij de bestaande kenbare 
korrelgrootte/ systematiek voor de bebouwing aan de kust. De bestaande maatvoering is 
afgestemd op de functie die zich bevindt in het desbetreffende bouwwerk. Daarom heeft een 
strandpaviljoen meer verblijf vierkante meters (gasten zitten iets te nuttigen) nodig dan 
bijvoorbeeld een activiteitencentrum, omdat vanuit het centrum de activiteiten plaatsvinden 
en niet in het centrum. In de situatie van de ontwikkeling van Kust op Kracht ziet ons college 
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kansen voor nieuwe functies op het strand, dit betekent naar de mening van het college niet 
dat daarmee de uitgangspunten uit het strandbeleid met betrekking tot bouwmogelijkheden 
op het strand hoeven te worden verruimd.  

Echter in de plannen voor een sportpaviljoen worden ook (semi) publieke functies 
aangeboden, zoals een openbaar toilet, kleedruimtes, doucheruimtes en lockers. Semi wordt 
als term gebruikt omdat dit gebruik ook ten dienste staat voor de eigen cursisten. Deze 
functies dragen in hoge mate bij aan de kwaliteit van het strand. Doordat deze functies voor 
het gehele strand beschikbaar komen, is het niet reëel om dit toe te rekenen aan het 
sportactiviteitenpaviljoen. Ons college stelt dan ook voor dat aansluitend op een 
sportactiviteitenpaviljoen ook een oppervlakte van maximaal 250 m2 gebouwd mag worden 
voor (semi) publieke functies zijnde openbaar toiletten, kleedruimtes, doucheruimtes en 
lockerruimtes 

Uw raad heeft in het amendement nadrukkelijk het volgende aangegeven: “Voor de 
gemeenteraad is het van belang om deze beleidswijziging tijdig in de inspraak te brengen.” 
Duidelijk volgt uit de inspraak dat tegen de 750 m2 bij de belanghebbenden op het strand 
grote bezwaren bestaan. Ons college heeft deze bezwaren verder onderbouwd.  

Ons college stelt uw raad in heroverweging voor om een kleinere maat dan 750 m2 te 
hanteren en in aansluiting op het strandbeleid maximaal 250 m2 voor een 
sportactiviteitencentrum vast te stellen Daarnaast vast te stellen dat aan een 
sportactiviteitenpaviljoen maximaal 250 m2 kan worden gebouwd voor de (semi)openbare 
voorzieningen zijnde openbaar toiletten, - kleedruimtes, -doucheruimtes en – lockers. 

2. Horeca sportactiviteitenpaviljoen 
Horeca in een sportactiviteitenpaviljoen is door belanghebbenden veel genoemd en vaak 
direct gerelateerd aan de oppervlakte van het paviljoen. (NvI reacties: 1b, 3d, 7a, 11h, 12d, 
21c, 23b). 
- Er wordt gevreesd dat in het sportactiviteitenpaviljoen horeca activiteiten zullen gaan 

plaats vinden, mede omdat door de grootte (750m2) dit noodzakelijk zou zijn voor de 
exploitatie. 

- Anderzijds wordt door een potentieel gegadigde gesteld dat een vorm van horeca 
mogelijk moet zijn, zoals koffie en broodjes. Dit zou nodig zijn om te kunnen functioneren 
als activiteitenbureau. Ook wordt een club of vereniging als alternatief aangedragen 
onder uitsluiting van “gewone” strandbezoekers. 

- Ondernemers uit Camperduin stellen dat horeca toegestaan kan worden indien een 
samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan waarbij andere strandondernemers 
cateren. 

 
In de visie is horeca op het sportactiviteitenpaviljoen eenduidig uitgesloten. Om te 
voorkomen dat de grenzen worden opgezocht bij de exploitatie van een 
sportactiviteitenpaviljoen zal bij de uitgifte van de locatie het contract iedere vorm van horeca 
dienen uit te sluiten versterkt met boetebepalingen en ontbinding van het contract. Het 
voorstel van de ondernemers uit Camperduin voor een samenwerkingsovereenkomst kan 
niet door de gemeente worden ondersteund omdat dit een “verplichte winkelnering” inhoudt 
wat een overheid niet kan opleggen.  
 
Over de horeca is in het stuk gesteld dat in verband met de leefbaarheid (lees: duurzame 
ontwrichting) op het strand de horeca niet wordt uitgebreid. In de ontwikkelfase van de visie 
is aan de orde gesteld om dit aspect na een aantal jaren op basis van een evaluatie van 
bezoekersaantallen te opnieuw te bezien. De visie biedt thans geen basis voor een 
dergelijke evaluatie. Ons college ziet dat als een tekortkoming. 
 
Ons college stelt uw raad voor om bij de uitgifte van de locatie voor een 
sportactiviteitenpaviljoen voorwaarden in het contract op te nemen waarbij horeca wordt 
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uitgesloten versterkt met boetebedingen en ontbindende voorwaarden. Verder stelt ons 
college voor om na de zomer van 2017 een evaluatiemoment te nemen om een mogelijke 
uitbreiding van de horeca opnieuw te bezien. Indien tot uitbreiding wordt besloten kan dit 
door de bestaande strand- / sportactiviteitenpaviljoens uit te breiden of een nieuw 
strandpaviljoen toe te staan. 
 

3. Maximaal twee sportactiviteitenpaviljoens 
Een inspreker (NvI reactie: 22b) is tegen het aantal van twee sportactiviteitenpaviljoens en 
tegen het vrij op de markt zetten van de uitbreidingsmogelijkheid van het bestaande 
sportpaviljoen. 
 
Ons college constateert dat de gemeente zich niet mag mengen in de economische ordening 
en zich niet mag bezighouden met concurrentieverhoudingen omdat dit in strijd is met de 
Europese Dienstenrichtlijn. Het ondernemerschap is hiervoor bepalend.  
Dit is slechts anders als sprake is van duurzame ontwrichting. Door de forse uitbreiding van 
het activiteitenstrand en de aanleg van de lagune en daarmee mogelijkheden voor nieuwe 
activiteiten is er ruimte voor meerdere aanbieders op het strand.  
Inspreker merkt op dat de uitbreiding van het huidige sportpaviljoen Hargen aan Zee door de 
gemeenteraad wordt gekoppeld aan de Nota grondprijzen en gronduitgifte en daarmee aan 
een openbare inschrijving.  
Ons college is van mening dat de gemeenteraad dit niet heeft bedoeld en dat is er sprake 
van een abuis. De rechten voor uitbreiding dienen gekoppeld te worden, vanuit een 
bestemmingsplan, aan de locatie. Anders zouden op de huidige locatie Hargen aan Zee 
twee aanbieders kunnen ontstaan. Samen met de locatie bij Camperduin ontstaan er dan 
drie sportactiviteitenpaviljoens, wat in strijd met de visie.  

 
Ons college stelt vast dat de gemeente niet mag treden in de concurrentieverhoudingen. Het 
ondernemerschap is hierbij leidend. Verder stelt het college uw raad voor de tekst van de 
visie te wijzigen zodat de uitbreidingsmogelijkheid voor het sportactiviteitenpaviljoen Hargen 
aan Zee gekoppeld wordt aan de locatie van het huidige bedrijf, waarbij geen twee bedrijven 
mogen ontstaan op Hargen aan Zee.  
 

4. Diversen. 
De route over Petten wordt door de gemeente als alternatief gezien en is als zodanig 
bewegwijzerd. Een inspreker heeft een suggestie gedaan om met pictogrammen te werken 
om het verkeer te verleiden over Petten te rijden en een wens geuit om tot verbetering van 
die bewegwijzering te komen.  
Ons college vindt de suggestie om vanaf Schoorldam met de pictogrammen haas en slak te 
werken zeer interessant en zal dit naast een verbetering van de bewegwijzering in een 
overleg met de ANWB/RWS en gemeente Schagen meenemen. 
 
Ons college stelt voor om de verbetering van de bewegwijzering in de Uitvoeringsparagraaf 
op te nemen. 
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Andere hoofdpunten uit de inspraak. 
 

5. Hoogte sportactiviteitenpaviljoen. 
Twee insprekers verzoeken tot een grotere bouwhoogte (NvI reactie:11k, 22g) in verband 
met het toezicht op de strandactiviteiten. Door de aanleg van de lagune, de duintjes en het 
nieuwe brede strand is de afstand tot zee fors toegenomen. 
 
De structuurvisie gaat uit van één bouwlaag met maximaal 250 m2 dakterras op het 
sportactiviteitencentrum. Ons college stelt dat het dakterras kan dienen als uitzichtpost op de 
activiteiten. Echter nog onbekend is of dit voldoende mogelijkheden voor het toezicht biedt, 
vanwege genoemde afstand tot het strand. Daarom stelt ons college voor om maatwerk voor 
dit aspect op de sportpaviljoens te bieden. In de bestemmingslegging zal dan een 
ondergeschikt bouwdeel tot een hogere maat mogelijk zijn om een “uitzichttoren” op het 
sportactiviteitenpaviljoen te kunnen maken. De organisatie/aanbieder dient zelf het 
noodzakelijke toezicht op de activiteiten te garanderen, dit kan daarnaast ook vanaf het 
zeestrand. De eerstelijns veiligheid wordt vanuit de organisator/aanbieder geborgd en vanuit 
de tweedelijn is de reddingsbrigade in het seizoen aanwezig. 
 
Ons college stelt voor om geen wijzigingen op de bouwhoogte aan te brengen, wel om een 
mogelijkheid in het bestemmingsplan op te nemen voor een hogere maat ten behoeve van 
de toezichtfunctie voor een ondergeschikt bouwdeel. 
 

6. Verkeer  
Door een aantal partijen (NvI reacties 7c,7g, 12f, 16, 19, 21, 25, 26) zijn opmerkingen 
gemaakt over de verkeersroutering. Door insprekers wordt de werkweg als een optie gezien. 
Door het instellen van eenrichtingverkeer rijdt het verkeer Camperduin uit via de werkweg en 
via een nieuwe aansluiting op de Hondsbosscheweg nabij de Putten. Het effect hiervan zou 
zijn dat men al onderweg is naar Petten en dan kiest voor de route naar de N9 in plaats van 
de Heereweg/Voorweg. Ons college merkt op dat dit onderdeel niet in de visie is opgenomen 
na discussie in de gemeenteraad. 
 
Het college heeft begrip voor de zorgen die uit de inspraakreactie naar voren komen. In de 
visie wordt daarom gesteld dat de effecten van het project Kust op Kracht op de 
verkeersontwikkeling zullen worden gemonitord. Op basis daarvan worden gegevens 
opgebouwd, waardoor een duidelijk beeld ontstaat over de problematiek en dat daarna 
maatregelen kunnen worden overwogen. Dit staat naast het verbeteren van de 
bewegwijzering. Het college ziet geen aanleiding om de visie aan te passen. 
 

7. Uitvoeringsaspecten. 
Veel insprekers maken opmerkingen en suggesties over de inrichting van de Heereweg, de 
rotonde ed. In de visie is een verbeelding gegeven van een mogelijke inrichting, dit staat nog 
niet vast. De ontwikkeling van de uitvoeringsplannen zal in overleg met belanghebbenden en 
bewoners plaats vinden. 
 

8. Gebruik lagune. 
Door een inspreker wordt gesteld dat de lagune buiten de maanden juli en augustus ook 
voor snelheidssporten benut moet kunnen worden en dat de badgasten dan voor eigen risico 
in de lagune verblijven. Ons college stelt dat dit de gezinnen met kinderen in gevaar brengt, 
omdat de lagune vooral wordt gezien als een verblijfsplaats voor deze doelgroep. De 
regeling in de structuurvisie is dat in het zomerseizoen (mei t/m september) geen 
snelheidssporten in de lagune mogen plaatsvinden om conflicten en onveilige situaties te 
voorkomen. Het Noordzee strand achter de lagune biedt in het zomerseizoen voldoende 
mogelijkheden en is hiervoor aangewezen als activiteitenstrand.  
Ons college stelt voor de regeling in de visie niet te wijzigen. 
 

Pagina 5 van 8 
 



 

9. Overige punten 
Voor de overige punten verwijzen wij naar de Nota van Inspraak op de structuurvisie 
Camperduin die als bijlage bij het raadsvoorstel is bijgevoegd. 
 
 
Samenvattend stelt ons college voor de volgende wijzigingen en aanvullingen op de 
structuurvisie Camperduin vast te stellen:  
a. 1.  De maximale oppervlakte voor een sportactiviteitenpaviljoen wordt vastgesteld op 250 

m2 (hoofdstuk 6.3); 
2.  Aan een sportactiviteitenpaviljoen mag ten behoeve van (semi) publieke 
voorzieningen zijnde openbare toiletten, - doucheruimtes, - kleedruimtes en – 
lockerruimtes maximaal 250 m2 worden gebouwd (hoofdstuk 6.3); 
3.  Op een sportactiviteitenpaviljoen mag ten behoeve van de toezichtfunctie (een 
ondergeschikt bouwdeel) een toezichttoren worden geplaatst (hoofdstuk 6.3).  

b. Na de zomer van 2017 op basis van een evaluatie van de bezoekersaantallen te 
oordelen over a) een eventuele uitbreiding van de horeca voorziening op het strand en b) 
de wijze waarop dit gebeurt door uitbreiding van de bestaande strand-/ 
sportactiviteitenpaviljoens of een nieuw paviljoen. (hoofdstuk 6.4) 

c. Dat er in Hargen aan Zee ruimte is voor één sportactiviteitenpaviljoen en dat de 
uitbreidingsmogelijkheden zijn gekoppeld aan de locatie van het bestaande 
activiteitenpaviljoen; (hoofdstuk 6.3) 
Aan de uitvoeringsparagraaf toevoegen: 

d. Dat bij de uitgifte van de locaties voor een sportactiviteitenpaviljoen voorwaarden en 
voorschriften in de overeenkomst worden opgenomen om horeca-activiteiten uit te sluiten 
versterkt met boetebedingen en ontbindende voorwaarden, uitvoeringsjaar 2015; 

e. Overleg te voeren met de gemeente Schagen, RWS / ANWB over verbetering van de 
bewegwijzering via Petten naar Camperduin, uitvoeringsjaar 2015. 

 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
De gemeenteraad gaat akkoord met de gewijzigde vaststelling van de structuurvisie 
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? 
Het vaststellen van een structuurvisie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Bij de 
uitvoering van de plannen uit de uitvoeringsparagraaf is medewerking nodig van andere 
partijen in het gebied zoals SBB, HHNK en RWS. De structuurvisie biedt een kader voor de 
uitvoering van plannen van diverse partijen in het gebied. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeente Schagen, provincie Noord-Holland en 
Natuurmonumenten. 

 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
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 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Burgerparticipatie: In het voortraject tot beleidsontwikkeling hebben verschillende 
overleggen plaatsgevonden met belanghebbenden, ondernemers en bewoners, waarbij 
ideeën zijn ingebracht en uitgewisseld. (zie 1.1 Structuurvisie Camperduin) 
 
Externe communicatie: ja, heeft plaatsgevonden. 
 
Extern overleg gevoerd met: diverse partijen in verschillende overleggen. 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De structuurvisie is het middel om het beleid voor de komende jaren vast te leggen en vormt 
de grondslag voor het uitvoeren van verschillende projecten. 
 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Na het besluit van de raad wordt dit gepubliceerd en bestaat een basis voor de uitvoering 
van de projecten. Uitvoering vindt plaats na overleg met belanghebbenden en bewoners. 
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen middelen met dit voorstel gemoeid. Het voorstel gaat over het vaststellen van de 
structuurvisie Camperduin. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? nvt 
 

 open-einde regelingen: 
 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? 
Het voorgestelde ruimtelijk beleid in de structuurvisie biedt een kader voor de ontwikkeling 
van Camperduin als gevolg van het project Kust op Kracht. 
 
 
 
Bijlagen:  

1. Nota van Inspraak op de structuurvisie Camperduin 
2. Ontwerp structuurvisie Camperduin 

 
 
Bergen, 20 januari 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
H.G.T Brouwer     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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