
Kostenverloop strand en strandslagen 

Fase 1: Nulmeting (2 strandslagen) 

Voor de nulmeting is het jaar 2015 bepaald. De situatie is dat 2 strandafslagen  Sint Maartenszee 

Noord en Korfwater Noord  onder verantwoordelijkheid vallen van de gemeente Schagen. De 

werkelijke kosten voor het onderhouden en beheren van het strand komen uit op: 

 

Fase 2 overname strandslagen Petten (9 strandopgangen) 

Gerelateerd aan de structuurvisie Petten zijn een 9 tal strandopgangen overgenomen van het 

Hoogheemraadschap. Dit betreffen 4 strandopgangen geschikt voor auto’s en 5 strandopgangen voor 

wandelverkeer.  

Directe Kosten € 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 bedrag is al 

verwerkt in de begroting. Naast deze extra  onderhoudskosten zullen de strandslagen ook nog het 

gehele jaar zandvrij gehouden moeten worden wat  nog een extra bedrag kost van € 15.000,-. 

Indirecte kosten (€ 128.113) 

Bij de overname van de 9 strandslagen  is geen vertaling gemaakt naar de extra werkzaamheden voor 

de bedrijfsvoering  van de onderhoudsdienst, handhaving en vergunningen en evenementen en 

Boekjaar 2015

Werkelijk

uitgaven

Onderhoud strand Materiaalgebruik/verbruik 2.133

Onderhoud en reparatie 27.405

Strandreiniging Materiaalgebruik/verbruik 0

Overige goederen en diensten 38.108

Bijdragen 5.100

Reddingbrigades exploitatiekosten en reservering 309.136

afschrijvingskosten 29.142

Contractbeheer en administratie 2.711

huur grond strand 1.752

w erkzaamheden onderhoudsdienst 1,5 fte inclusief overhead (DAR-tarieven) 103.875

519.362

inkomsten

Strand (pachten paviljoenhouders) Huur 97.394

Strandreiniging Bijdrage paviljoenhouders Afval 12.313

reddingsbrigade Huur 3.524

113.231

*   Saldo 406.131



strandbeheer. Aangegeven is dat de werkzaamheden voor deze overname van deze strandopgangen 

uitkomen op: 

1,0 fte onderhoudsdienst 
0,25 fte  handhaving 
0,40 fte vergunningen en evenementen 
0,20 strandbeheerder 
 

Deze kosten zijn verwerkt in het onderstaande overzicht, maar zijn in de begroting niet 

meegenomen. Dit omdat is aangegeven dat deze kosten binnen de bestaande formatie zal worden 

opgevangen (basis op orde, interne beweging enz). 

Externe ontwikkelingen € 152.307,- 

Daarnaast zijn de afschrijvingskosten toegenomen doordat in 2015 en 2016 de diverse reddingposten 

zijn vernieuwd.  

Ook de kosten voor de reddingsbrigades zijn toegenomen omdat de uitbreiding van het strand in 

Petten gevolgen heeft voor het bewakingsgebied van de reddingsbrigade petten. Op deze externe 

ontwikkelingen is de begroting reeds aangepast. 

 

 

 

 

 

Boekjaar 2017

begroot toelichting

uitgaven

Onderhoud strand Onderhoud en reparatie 75.204 € 15.000 extra

Strandreiniging Materiaalgebruik/verbruik 1.017

Overige goederen en diensten 29.798

Bijdragen 4.480

Reddingbrigades exploitatiekosten en reservering 387.025

afschrijvingskosten 101.414

Contractbeheer en administratie 4.243

huur grond strand 1.752

w erkzaamheden onderhoudsdienst 3,35 fte inclusief overhead (DAR-tarieven) 231.988 € 128.113 extra

836.921

inkomsten

Strand (pachten paviljoenhouders) Huur 97.394

Strandreiniging Bijdrage paviljoenhouders Afval 9.550

reddingsbrigade Huur 3.426

110.370

*   Saldo 726.551



Fase 3 overname strandslagen Hoogheemraadschap (7 strandopgangen) 

Directe Kosten € 40.000,- 

Ook de overname van de 7 strandopgangen van het Hoogheemraadschap brengt met zich mee dat 

de strandopgangen het gehele jaar rond onderhouden moeten worden. Net als de overname van de 

strandafgangen van Petten zal dit ook zorgen voor extra onderhoudskosten van in totaal € 40.000.  

Indirecte kosten (€ 79.638,-) 

Ook bij deze overname van strandafslagen zal er extra inzet vanuit de bedrijfsvoering nodig zijn om 

invulling te geven aan de werkzaamheden. 

Aangegeven is dat de extra werkzaamheden voor deze overname van deze strandopgangen 

uitkomen op: 

0,5  fte onderhoudsdienst 
0,15 fte  handhaving 
0,40 fte vergunningen en evenementen 
0,10 fte strandbeheer 
 
De bovengenoemde directe en indirecte kosten zijn wel meegenomen in het onderstaande overzicht, 

maar nog niet verwerkt in de begroting. Ook hier zullen de extra indirecte kosten binnen de 

bestaande formatie worden opgevangen (basis op orde, interne beweging enz). 

 

 

 

 

Boekjaar 2017

begroot Petten HHNK

uitgaven

Onderhoud strand Onderhoud en reparatie 115.204 € 15.000 extra       40.000 extra 

Strandreiniging Materiaalgebruik/verbruik 1.017

Overige goederen en diensten 29.798

Bijdragen 4.480

Reddingbrigades exploitatiekosten en reservering 387.025

afschrijvingskosten 101.414

Contractbeheer en administratie 4.243

huur grond strand 1.752

w erkzaamheden onderhoudsdienst 4,5 fte inclusief overhead (DAR-tarieven) 311.626 € 128.113 extra      € 79.683,- extra

956.559

inkomsten

Strand (pachten paviljoenhouders) Huur 97.394

Strandreiniging Bijdrage paviljoenhouders Afval 9.550

reddingsbrigade Huur 3.426

110.370

*   Saldo 846.189



 

Let Op: 

In bovenvermeld overzichten zijn alleen de exploitatiekosten meegenomen. Hierbij zijn de 

vervangingsinvesteringen voor de strandopgangen die in de toekomst op ons af komen nog buiten 

beschouwing gelaten. Hier is nog onvoldoende zicht op!!! 

 


