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De gemeenteraad en steunfractieleden 

 

College van burgemeester en wethouders 

Roel Smidt 

Evaluatie strandbeleid 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij bieden wij u de rapportage “Schagenpanel over de stranden van Schagen” van I&O 

Research aan. Deze rapportage heeft betrekking op de uitkomst van een via Internet gehouden 

enquête naar het strandbeleid. 

 

Uit de rapportage komt als totaalbeeld naar voren dat het aantal strandbezoekers dat tevreden 

is, aanzienlijk hoger ligt dan het aantal strandbezoekers dat ontevreden is. Die uitkomst 

beschouwen wij als positief. In die zin is er voor ons nu geen aanleiding om uw raad voor te 

stellen het strandbeleid te wijzigen.  

Wij stellen u daarom voor om de rapportage voor kennisgeving aan te nemen. 

 

Toelichting 

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. 

U heeft verzocht om een evaluatie van het strandbeleid. In een eerder stadium hebben wij u er 

al van in kennis gesteld dat die evaluatie zou worden uitgevoerd via een schriftelijke 

(Internet)enquête door een gespecialiseerd onderzoeksbureau (I&O-Research). Die enquête is in 

februari van dit jaar gehouden onder het zogeheten Inwonerspanel. Daarbij hebben alle 

inwoners van deze gemeente de mogelijkheid gekregen om hun mening te geven. Specifieke 

belanghebbenden zoals terreinbeheerders, botenverenigingen, KNRM, strandpaviljoenhouders 

en andere “strand-ondernemers” zijn specifiek gewezen op de mogelijkheid om ook deel te 

nemen aan de enquête. 

 

In de enquête zijn een aantal specifieke vragen opgenomen. Daarnaast is de mogelijkheid 

geboden om in algemene zin opmerkingen te plaatsen. Dergelijke opmerkingen zijn uiteraard 

waardevol, maar zij dienen als aanvulling op het totaalbeeld. Het totaalbeeld is voor ons 

doorslaggevend. 

 

Uit de enquête komt als totaalbeeld naar voren dat het aantal strandbezoekers dat tevreden is, 

aanzienlijk hoger ligt dan het aantal strandbezoekers dat ontevreden is. Die uitkomst 

beschouwen wij als positief en in die zin is er nu geen aanleiding om het strandbeleid te wijzigen.  
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Wel hebben wij in de uitkomst van de evaluatie aanleiding gezien om op enkele specifieke 

punten de uitwerking van het beleid iets aan te passen. Het gaat dan om de volgende 

aspecten: 

 

Jetski’s: 

Het gebruik van jetski’s zal door ons op slechts bescheiden wijze mogelijk worden gemaakt door 

daar niet meer dan 5 ontheffingen voor te verlenen. Een dergelijke ontheffing krijgt een 

maximale looptijd van 1 jaar. Als het gebruik van jetski’s leidt tot teveel (concrete) klachten, kan 

dat er toe leiden dat de ontheffing(en) worden ingetrokken of na afloop van de geldigheidsduur 

niet meer worden verleend. 

 

Honden: Wij geven de toezichthoudend ambtenaren opdracht om -indien nodig- 

hondenbezitters nadrukkelijker te wijzen op de regels voor het aanlijnen van honden en het 

opruimen van hondenpoep. Dit zal echter moeten gebeuren binnen de bestaande capaciteit 

voor toezicht en handhaving, dus tijdens de reguliere controlerondes op het strand en de 

strandopgangen. 

 

Paarden: 

Wij geven de toezichthoudend ambtenaren opdracht om -indien nodig- ruiters en menners 

nadrukkelijker te wijzen op de regels voor het gebruik van paarden op het strand. Ook dit zal 

moeten gebeuren binnen de bestaande capaciteit voor toezicht en handhaving. Wij gaan 

manegehouders en andere belanghebbende houders van paarden schriftelijk benaderen en 

wijzen op de klachten over paardenpoep op het strand en de strandopgangen. Daarbij doen 

wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en dringen wij aan op naleving van de regels. 

Wij geven daarbij ook aan dat het voortduren van klachten er in het uiterste geval toe kan 

leiden dat wij uw raad voorstellen om een algeheel verbod in te voeren voor paarden op het 

strand en de strandopgangen tijdens het badseizoen.  

 

Bebording: 

Ons uitgangspunt is dat het aantal borden op het strand in beginsel niet moet worden 

uitgebreid. Daar waar strandopgang 17F (Hondsbossche) uitkomt op het strand, laten wij echter 

wel een bord plaatsen met een duidelijke verwijzing (richting) naar het Activiteitenstrand Petten 

Zuid. Ook laten wij controleren of de nu aanwezige borden op de juiste locaties zijn geplaatst en 

voldoende duidelijk zijn. 

 

Traileren (te water laten van boten): 

In nieuwe ontheffingen nemen wij op dat voor het traileren tijdens het badseizoen alleen vóór 

09:00 en na 19:00 uur gebruik mag worden gemaakt van de strandopgangen. 

Voor bestaande ontheffinghouders hanteren wij een overgangsperiode, namelijk tot 01-01-2020. 

Een uitzondering maken wij voor de strandopgang bij het Activiteitenstrand Petten Zuid, daar 

wordt het traileren namelijk het gehele jaar ook toegestaan tussen 09:00 en 19:00 uur. 

 

Toegankelijkheid van de strandopgangen: 

Wij laten ook bij de strandopgang bij het Activiteitenstrand Petten Zuid (17F, Hondsbossche) een 

slagboom plaatsen. Die maatregel achten wij noodzakelijk om ongewenst gebruik van 

voertuigen op het strand tegen te gaan. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Marjan van Kampen - Nouwen 


