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De Gemeenteraad en de Commissie Bestuur 

N.v.t. 

Burgemeester 

Meerjarenuitvoeringsprogramma Strandbewaking 2018 - 2022 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Met deze raadsinformatiememo wil ik u informeren over het vastgestelde 

‘Meerjarenuitvoeringsprogramma Strandbewaking 2018 – 2022’. In de beleidsnota is de 

strandbewaking voor de vier kustplaatsen geregeld. Deze kustplaatsen trekken jaarlijks vele 

strandbezoekers. Hier gaat het niet alleen om de inwoners van de gemeente Schagen, 

maar ook om binnenlandse- en buitenlandse toeristen. De gemeente Schagen voelt zich 

verantwoordelijk voor de veiligheid van de badgasten / strandbezoekers op haar stranden. 

De gemeente mag al jaren op het strand voor haar vier kustplaatsen de Blauwe Vlag 

voeren, een internationaal erkende milieuonderscheiding (schone- en veilige stranden) 

waar een van de eisen strandbewaking is door gecertificeerde strandwachten.  

 

Op de stranden van de vier kustplaatsen wordt de strandbewaking door de drie lokale 

reddingsbrigades (verenigingen) verzorgd. Het betreft de Reddingsbrigade Callantsoog / 

Paal 13 (verzorgingsgebied: Groote Keeten en Callantsoog), de Reddingsbrigade Sint 

Maartenszee (verzorgingsgebied: Sint Maartenszee) en de Reddingsbrigade Petten / de 

Puitaal (verzorgingsgebied: Petten). Zij verzorgen al jaren de strandbewaking voor de 

gemeente en ontvangen subsidie voor deze belangrijke taak. Het doel van de 

strandbewaking is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. Samen met de 

drie brigades zet de gemeente zich in voor dit (maatschappelijk) doel, waarbij (het continu 

verbeteren en borgen van) de veiligheid op het strand hoog in het vaandel staat.  

 

De gemeente sluit jaarlijks met de drie brigades een uitvoeringsovereenkomst af (in het kader 

van de budgetsubsidie). Hierin zijn ook de (operationele) werkafspraken opgenomen. Het 

‘Uitvoeringsprogramma Strandbewaking’ loopt tot en met 2022 en wordt herzien als daar 

aanleiding toe is (zoals lokale- / regionale- / landelijke ontwikkelingen). 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Marjan van Kampen - Nouwen 
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