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Anton Noorman 

College van burgemeester en wethouders 

Roel Smidt 

Evaluatie Strandbeleid 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

U heeft verzocht om een evaluatie van het strandbeleid. In het strandbeleid is -kort gezegd- 

vastgelegd welke gedeelten van het strand en de daar aan grenzende strook zee gebruikt 

mogen worden (of specifiek gebruikt zouden moeten worden) voor welke doeleinden. Met deze 

raadsinformatiememo breng ik u op de hoogte van de stand van zaken. 

 

Het strand is openbaar gebied en wordt gebruikt voor veel verschillende doeleinden en door 

veel verschillende doelgroepen. Dat is op zich heel positief maar maakt wel dat het opzetten 

van een evaluatie relatief gecompliceerd is. Dat komt ook omdat de belangen van de 

verschillende doelgroepen soms haaks op elkaar staan. Los van de mening van de verschillende 

doelgroepen moet ten aanzien van het strandbeleid ook rekening worden gehouden met 

recente ontwikkelingen op het gebied van (inter)nationale milieu- en visserijwetgeving. 

 

Een evaluatie kan op het eerste gezicht vrij eenvoudig worden opgezet door een aantal 

specifieke personen en organisaties de vraag voor te leggen wat er naar hun mening aan het 

beleid moet worden aangepast. Daar heb ik niet voor gekozen. Het risico van een dergelijk open 

vraagstelling is dat de respons veel te uiteenlopend is om daar een duidelijk eindoordeel uit te 

kunnen halen. Bovendien wil ik dat elke belanghebbende bij het strand zijn mening kan geven. 

 

Gelet op het vorenstaande heb ik gekozen voor een schriftelijke enquête met een aantal 

concrete “gesloten” vragen. Die enquête wordt gehouden door een gespecialiseerd 

onderzoeksbureau (I&O-research) en daarbij wordt gebruik gemaakt van het zogeheten 

Inwonerspanel. Specifieke belanghebbenden zoals KNRM, strandpaviljoenhouders en andere 

“strand-ondernemers”, botenverenigingen en terreinbeheerders worden door ons apart 

benaderd zodat ook zij hun mening kunnen geven. 

 

De respons op de enquête zal niet eerder dan eind november kunnen worden verwacht. Die 

respons wordt vervolgens in de maand december verwerkt. Dat betekent dat ik er van uit ga dat 

het definitieve evaluatiedocument in januari aan uw raad kan worden aangeboden. 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Marjan van Kampen - Nouwen 

Raadsinformatiememo 


