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Geachte meneer Mekken, 
 
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de door u ingediende schriftelijke vragen inzake de 

forse strandafslag. 

Uw toelichting 
De CDA-fractie maakt zich al langere tijd zorgen over de breedte van het strand op diverse 
plekken van onze gemeente en het effect hierop voor het badseizoen 2022 en de aanwezige 
paviljoens en funderingen voor onder meer de reddingsbrigade. Bij Camperduin is de situatie 
al langere tijd zorgelijk maar door de recente storm Corrie is dit verergerd en ook een breder 
probleem geworden, zie onder meer Schoorl aan Zee, Bergen aan Zee en Egmond aan Zee. 
De gevolgen van de storm Eunice weten wij nog niet op het moment van schrijven.  
Momenteel heeft alleen badplaats Hargen aan Zee nog een zeer breed strand. In het 
persbericht van 10 februari jl. gaat het college in op aanpak van acute gevaarlijke situaties 
en onderhoud. Ook wordt het natuurlijk herstel hierin kort besproken maar niet over actieve 
maatregelen zoals zandsuppletie om de breedte van het strand weer op te rekken zodat het 
een aantrekkelijk gebied is voor badgasten, de paviljoens en de reddingsbrigade. Optimale 
stranden zijn ten slotte in het belang van onze inwoners, ondernemers en de 
reddingsbrigades 
 
Vraag 1. Kan het college inzicht geven wanneer er de komende jaren op welke 
stranden en vooroevers weer zandsuppletie wordt uitgevoerd zodat er weer een breed 
strand is bij diverse badplaatsen? 
 
Antwoord 1: Rijkswaterstaat heeft in haar Suppletieprogramma Kustlijnzorg 2020-2023 voor 
kustvlak Bergen 560.000m3 en voor Egmond 840.000m3 aan strandsuppleties voorzien ter 
uitvoering herfst/winter 2023.  
Naar aanleiding van de recente stormen ziet Rijkswaterstaat nog geen directe aanleiding om 
het suppletieprogramma te herzien. De jaarlijkse metingen van de Basis Kust Lijn (BKL) 
blijven volgens plan plaatsvinden en zullen uitwijzen of het programma nog actueel is of 
moet worden aangepast. Suppleties worden uitsluitend uitgevoerd om de BKL in stand te 
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houden. Economische en recreatieve belangen van het strand spelen een rol bij de keuze 
welke suppletie methode wordt toegepast. Bij een vooroeversuppletie wordt zand in de 
vooroever in zee aangebracht en bij een strandsuppletie – de duurdere variant – wordt zand 
op het strand aangebracht. 
Het kustvlak Petten – Camperduin, de Hondsbossche Duinen, valt niet onder het 
Suppletieprogramma maar onder het onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat met aannemer 
Boskalis – Van Oort heeft gesloten na realisatie van het kustproject Camperduin- Petten. Op 
dit moment worden metingen uitgevoerd en geïnterpreteerd die moeten uitwijzen of de 
situatie nog voldoet aan het contract of dat de aannemer tot een (strand)suppletie dient over 
te gaan.  
 
Vraag 2. Onderkent het college de urgentie van de veiligheid van onder meer de 
aanwezige paviljoens maar ook het bieden van een breed strand in het badseizoen aan de 
vele strandbezoekers en welke rol ziet zij voor zichzelf richting diverse stakeholders 
waaronder Rijkswaterstaat, HHNK, paviljoenhouders, KNRM en de reddingsbrigade? 
 
Antwoord 2: Wij onderkennen de urgentie van veiligheid op het strand en faciliteren de 
reddingsbrigades van Bergen, Egmond en Schoorl met alle noodzakelijke middelen en 
zorgen door middel van vergunningverlening voor zo veilig mogelijke gebouwen en 
evenementen op het strand.  
De gemeente is niet verantwoordelijk voor de kustlijnzorg of aansprakelijk voor de 
afmetingen van het strand, de mate waarin afslag heeft plaatsgevonden en in hoeverre dit 
eventueel door de kustbeheerder wordt hersteld. De gemeente en alle strandgebruikers zijn 
afhankelijk van de door Rijkswaterstaat vastgestelde BKL en de hierop afgestemde 
beslissingen zoals zandsuppleties. 
De gemeente adviseert de kustbeheerder bij het opstellen van nieuw beleid, beheer- en 

uitvoeringsprogramma’s voor kustlijnzorg onder andere vanuit belangen voor economie, 

recreatie, toerisme en veiligheid.  

Vraag 3. Kan het college inzicht geven wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan en nog 

gaat doen met de stakeholders van het strand van Camperduin over oplossingen en 

maatregelen gelet op het zeer korte strand en de forse afslag van de duinen? 

 

Antwoord 3: Ons college en de betrokken ambtenaren hebben zeer regelmatig overleg met 

Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap inzake het strand van Camperduin en de 

Lagune maar ook voor de andere stranden. Wij zijn in afwachting van het onderzoek voor 

strand Camperduin zoals genoemd bij vraag 1 en dringen er bij Rijkswaterstaat op aan dat 

een eventuele strandsuppletie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd, rekening houdende met 

de toegankelijkheid van het strand en het strandseizoen.  

De gemeente heeft een verzoek neergelegd bij het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat 

om de paviljoens en de post van de reddingsbrigade op strand Camperduin een stuk richting 

het duin te mogen verplaatsen. Hierdoor ontstaat er een grotere afstand tot de zee en iets 

meer veiligheid en ruimte op het strand. Voor het verplaatsen van de post van de 

reddingsbrigade is toestemming verleend en de verplaatsing in voorbereiding. Ook voor de 

paviljoens ziet het ernaar uit dat er toestemming wordt verleend. 

Het Suppletieprogramma Kustlijnzorg van Rijkswaterstaat wordt - als de metingen daartoe 

aanleiding geven - geactualiseerd. Ons college maakt alsdan gebruik van de 

inspraakmogelijkheid om het belang van een zo breed, veilig en aantrekkelijk mogelijk strand 

aan de orde te brengen. 
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Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Martijn van Bemmelen, Senior 
Beleidsmedewerker Strand van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 06-
11283427. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 22uit00700 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 
mr. M.N. (Martijn) 
Schroor  

L.Hj. (Lars) Voskuil 

secretaris burgemeester 
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