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  Raadsvergadering van 21 maart 2017  

 

Datum besluit 

Onderwerp 

Registratienr. 

  

24 januari 2017 

overdracht strandslagen 

17.004185 

 

 

Samenvatting 

Tot op heden is het beheer en onderhoud van de strandslagen door het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier (HHNK) verricht. Omdat dit niet meer bij de primaire taken van HHNK hoort 

wil zij dit wegbeheer aan de gemeenten Schagen en Den Helder overdragen.  

 

De kust is een van de belangrijkste toeristische en economische trekkers van onze gemeente. 

Zeggenschap krijgen over het gebruik van de strandslagen, de toegangswegen naar het strand, is 

daarbij belangrijk. Door het verkrijgen van het recht van opstal kan de gemeente de openbare ruimte 

(de strandslagen) inrichten conform haar wensen en eisen. Natuurlijk passend binnen de wetgeving 

en in overleg met de belanghebbende partijen 

 

Het eigendom met het bijbehorende beheer en onderhoud van de strandslagen in Petten is per 1juni 

2016 overgenomen van HHNK. Dit had het college van burgemeester en wethouders op 26 april 2016 

besloten in het kader van de realisatie van onderdelen van de Structuurvisie Petten. De overname 

van de overige strandslagen heeft financiële en personele gevolgen. 

 

Waarom dit voorstel 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is de huidige beheerder van 

strandslagen. Het uitgangspunt van HHNK is dat zij zich richt op haar kerntaken. Het onderhoudsbeleid 

van de strandslagen zoals deze staat beschreven in de “Beleidsnota Waterkeringen 2012 – 2017” van 

HHNK behoort niet langer tot de kerntaken. Waar mogelijk draagt HHNK het wegbeheer, ook van de 

strandslagen, over aan (semi)overheidspartijen. Dat betekent dat HHNK de wens heeft het beheer en 

onderhoud van de strandslagen aan de gemeenten Schagen en Den Helder over te dragen. Daarbij 

merken we op dat een deel al is overgedragen: ons college van burgemeester en wethouders heeft 

op 26 april 2016 besloten, in het kader van de realisatie van onderdelen van de Structuurvisie Petten 

om het eigendom (recht van opstal) met het bijbehorende beheer en onderhoud van de 

strandslagen in Petten van het HHNK per 1 juni 2016 over te nemen. 

 

De kust is een van de belangrijkste toeristische en economische trekkers van onze gemeente. 

Zeggenschap krijgen over het gebruik van de strandslagen, de toegangswegen naar het strand, is 

daarbij van belang. Toegangswegen (strandslagen) tot het strand dienen meerdere doelen; ze 

hebben een functie voor het beheer van de kust en ze zijn belangrijk voor de recreatie. 

 

Het beheer wordt overgedragen in de vorm van opstalrecht. De eigenaar Staatsbosbeheer blijft 

verantwoordelijk voor de ondergrond van de strandslagen. 
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Kaders 

De overdracht van wegen is geregeld in artikel 18a van de Wegenwet. De gemeenten en het HHNK 

leggen de overdracht vast in een overeenkomst ter goedkeuring voor aan Gedeputeerde Staten van 

de provincie Noord-Holland.  

Op grond van artikel 160, lid e ligt de bevoegdheid tot het aangaan van privaatrechtelijke 

rechtshandelingen bij het college van Burgemeester en wethouders. De overdracht van de 

strandslagen d.m.v. het vestigen van een recht van Opstal is een privaatrechtelijke handeling. 

Op grond van artikel 169, lid 4 heeft het college besloten uw raad in de gelegenheid te stellen 

wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken alvorens zij het beheer van de strandslagen 

overneemt. 

 

Onderbouwing 

Door het verkrijgen van het recht van opstal kan de gemeente de openbare ruimte (de strandslagen) 

inrichten conform haar wensen en eisen. Natuurlijk passend binnen de wetgeving en in overleg met 

de belanghebbende partijen. 

De gemeente kan dit vastleggen met een gemeentelijk ontheffingsbeleid (bevoegdheid college). 

Daarin staat dan wie wel of niet over de strandslagen mag rijden. Dit is nodig om de veiligheid zoveel 

mogelijk te waarborgen. 

 

Financiën 

Overname strandslagen Petten (in het kader van de Structuurvisie Petten)  

Gerelateerd aan de structuurvisie Petten zijn een 9-tal strandopgangen al eerder overgenomen van 

het Hoogheemraadschap. Dit betreft 4 strandopgangen die geschikt zijn voor auto’s en 5 

strandopgangen alleen voor wandelverkeer. De extra exploitatiekosten die gerelateerd zijn aan de 

overname van deze strandslagen komen op een bedrag van € 40.000,- 

 

In de Nota van uitgangspunten is door de onderhoudsdienst in eerste instantie een extra bedrag 

gevraagd van € 25.000, - voor het onderhoud van deze overgenomen strandopgangen. Dit blijkt niet 

voldoende te zijn om de strandslagen op een goede manier te onderhouden. Naast de extra 

onderhoudskosten moeten de strandslagen, in tegenstelling tot de eerdere indicatie van halfjaarlijks, 

het gehele jaar zandvrij gehouden worden. Dit komt neer op een extra bedrag van € 15.000,-. Door 

prioriteiten te stellen binnen de afdeling wordt in eerste instantie gezocht om deze extra kosten op te 

vangen binnen de bestaande formatie en budgetten van Openbaar gebied. 

 

Overname strandslagen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Met de overdracht van de 7 strandslagen is met HHNK overeengekomen dat éénmalig een bedrag 

van € 156.154,-- door hen wordt betaald. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse 

uitgaven (gelden en uren) voor het beheer en onderhoud van de 7 strandslagen (bron: HHNK). De 

overname van de 7 strandopgangen van het HHNK brengt met zich mee dat deze strandopgangen 

ook het gehele jaar rond onderhouden moeten worden. De overname van deze strandafgangen 

zorgt voor extra onderhoudskosten van in totaal € 40.000.  

 

Voorgesteld wordt  om de jaarlijkse extra onderhoudskosten (€ 40.000,-)te dekken uit het ontvangen 

bedrag en de extra kosten voor de bedrijfsvoering voor het afgeven van vergunningen ook hieruit te 

dekken (o,8 fte) voor € 60.000,-. Dit betekent dat de hoogte van de vergoeding voor 1,5 jaar als 

dekking gebruikt kan worden. Daarna zullen deze kosten in de exploitatie opgevangen moeten 

worden. Volgend jaar zullen de kosten voor bovengenoemde activiteiten meegenomen moeten 

worden in de nota van uitgangspunten. Wanneer er dan binnen de algemene middelen geen 

dekking aanwezig is  zullen wij ter dekking van deze kosten de OZB c.q toeristenbelasting extra 

moeten verhogen om dit realiseerbaar te maken. Een andere mogelijkheid is het opleggen van een 

taakstelling. 

 

In dit voorstel zijn alleen de exploitatiekosten meegenomen. Hierbij zijn de vervangingsinvesteringen 

voor de strandopgangen die in de toekomst op ons af komen en de kosten voor verlichting langs de 

strandslagen gelet op de procedurele en financiële haalbaarheid nog buiten beschouwing gelaten. 

Hier is nog onvoldoende zicht op. 
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Personele gevolgen 

Bij de overname van de strandafslagen is extra inzet vanuit de bedrijfsvoering nodig om invulling te 

geven aan de werkzaamheden. Dat betekent dat 1,5 fte bij de onderhoudsdienst, 0,3 fte bij de 

strandbeheerder, 0,4 fte bij handhaving en 0,8 fte bij vergunningen en evenementen nodig is. 

Uitgangspunt is dat deze extra kosten, met uitzondering van de 0,8 fte bij vergunningen en 

evenementen (gebrek aan capaciteit op de afdeling), bij de overige taakvelden binnen bestaande 

formatie worden opgevangen (basis op orde, project in beweging, andere prioriteiten stellen, etc.). 

 

Alternatieven 

Niet akkoord gaan met de overdracht van de strandslagen. HHNK zal dan naar verwachting het 

beheer en onderhoud onder brengen bij een andere (semi)overheidspartij. De gemeente wordt dan 

afhankelijk van deze partij over het gebruik van de strandslagen.  

 

Vervolgtraject 

Indien uw raad akkoord gaat met de overdracht van de strandslagen dienen de volgende 

documenten te worden opgesteld: 

• Recht van opstal 

• Gemeentelijk ontheffingsbeleid 

 

Risico’s 

De jaarlijkse kosten van het beheer en onderhoud kunnen hoger uitkomen dan geraamd. 

Eind 2017 zal worden geëvalueerd of de ramingen in overeenstemming zijn met de gemaakte kosten. 

Dat kan leiden tot een begrotingswijziging.  

 

Bijlagen 

 Concept Beheerconvenant Strandslagen 

 Ontheffingenbeleid Strandslagen 

 Overzichtskaart strandslagen Petten 

 Overzichtskaart strandslagen HHNK 

 Overzichtskaart  Petten Nu - 2013 

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

 

 


