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Motie Jaarrond exploitatie strand en overwinteren Wassenaarse Slag

Geachte Raad,
Bij deze willen we u informeren over de afhandeling van de motie 128 van 27 oktober 2020.
De raad heeft middels motie 128 het college verzocht om:
•

conform de raadpleegbrief van 7 oktober 2018, proactief de strandondernemers uitgebreid
te informeren over de gevraagde onderzoeken en onderbouwing van hun aanvraag tot
bestemmingsplanwijziging voor jaarrondexploitatie van hun strandpaviljoens en hen te
informeren over en mee te nemen in de te doorlopen stappen en mogelijk tijdspad;

•

samen met de strandondernemers en andere stakeholders tot een gezamenlijk plan en
lange termijn visie te komen;

•

in het inrichtingsplan de mogelijkheid te onderzoeken van een twee strandopgang aan het
eind van de parkeerplaats de Kuil;

•

voor 1 februari 2021 de eerste stappen te hebben gezet in dit proces.

Met de strandondernemers is regelmatig overleg over of zij wel of niet permanent willen blijven
staan en exploiteren. Over beide vraagstukken zijn ze nog niet tot overeenstemming gekomen.
Overeenstemming is voorwaarde om verder stappen te ondernemen. Indien de strandexploitanten
overeenstemming hebben bereikt, zal vanuit de gemeente begeleiding plaatsvinden bij de
aanvraag voor het realiseren van jaarrondexploitatie.
In de najaarsnota wordt n.a.v. motie 155 6 juli 2021 een bedrag van € 75.000 opgenomen voor
een strandvisie 2030. Het onderzoeken van een tweede strandopgang zal hierin meegenomen
worden. Hierbij zullen nadrukkelijk ook de ideeën van de Herenwegschool leerlingen betrokken
worden, naast die van de strandondernemers en bewoners.
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Als gevolg van corona(maatregelen) mogen ook dit jaar de strandpaviljoenhouders overwinteren.
Vanuit het Hoogheemraadschap Rijnland zijn voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden houden in
dat, als de duinen niet voldoende zijn aangegroeid, de strandpaviljoens in 2024 4-6 meter uit de
duinen geplaatst moeten worden. Het college heeft aangegeven in te stemmen met het wederom
laten staan van de paviljoens en zal ambtelijke medewerking verlenen bij de administratieve
afhandeling voor het eventueel verplaatsen. Het traject van het wederom blijven staan is een
samenwerking tussen strandexploitanten en gemeente. Alles is in goed overleg en naar
tevredenheid gedaan.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,

drs. L.A. de Lange,

gemeentesecretaris

burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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