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Technische aanpassing Reparatieplan Bloemendaal aan Zee 
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Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor de raadsvergadering van donderdag 13 december a.s. staat de vaststelling van het Reparatieplan 
Bloemendaal aan Zee geagendeerd. Met het reparatieplan wordt beoogd een tweede jaarrond 
strandpaviljoen op het Bloemendaalse strand mogelijk te maken.

Met deze brief laten wij u weten dat een technische aanpassing is gedaan aan de verbeelding, 
behorende bij het reparatieplan.

Het reparatieplan is tot stand gekomen in overleg met partijen
In overleg met de gemeente Zandvoort is bepaald dat het reparatieplan rekening houdt met het 
scenario dat aangrenzend strandpaviljoen Rapa Nui op het Zandvoortse strand jaarrond wordt. Het 
reparatieplan moet in dit kader voldoen aan de regels die het Hoogheemraadschap Rijnland stelt aan 
de bouw van een jaarrond strandpaviljoen.

Er is overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeente Zandvoort en de 
exploitanten van de Republiek en Rapa Nui. Dit heeft geleidt tot de volgende afspraken die in het 
bestemmingsplan (regels en verbeelding) zijn verwerkt:

De paviljoens worden tegen elkaar aan gebouwd.
De breedte van de jaarrond bebouwing van de Republiek mag maximaal 47,5 meter bedragen.

Waarom is dan toch een technische aanpassing nodig?
Het college heeft ermee ingestemd dat de Republiek alvast de fundering mag aanleggen voor het 
jaarrond strandpaviljoen, in afwachting van de definitieve vaststelling van het reparatieplan. Hierdoor 
kan de planning worden gehaald om komend strandseizoen het jaarrond strandpaviljoen te kunnen 
exploiteren.
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Tijdens het uitzetten van de funderingswerkzaamheden is gebleken dat een klein deel van het 
naastgelegen Zandvoortse strandpaviljoen Rapa Nui is gelegen op het Bloemendaalse strand (zie 
onderstaande afbeelding). Deze feítelijke situatie bestaat al 12 jaar, zonder dat partijen dit wisten.
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Volgens de regels van het bestemmingsplan moet het jaarrond strandpaviljoen van De Republiek op de 
gemeentegrens met Zandvoort worden gebouwd. Feitelijk betekent dit dat Rapa Nui moet verplaatsen. 
Verplaatsing van de betonplaten, riolering een leidingen leidt echter tot hoge kosten voor Rapa Nui.
Ook kost dit tijd, wat zal leiden tot grote vertraging van de bouw van het jaarrond strandpaviljoen van 
de Republiek, waardoor zij aankomend strandseizoen niet kunnen openen.

De exploitanten hebben zich tot de gemeente gewend voor een oplossing. De exploitanten van de 
strandpaviljoens hebben beide namelijk geen problemen met de instandhouding van de feítelijke 
situering. De exploitanten hebben ook overeenstemming bereikt over de bouwplannen van de 
Republiek (waarvan nu blijkt dat die bouwplannen niet passen in het bestemmingsplan). Zij hebben 
onderling afspraken gemaakt over de toekomstige aansluiting van beide strandpaviljoens en deze 
afspraken notarieel vastgelegd.

Wat houdt de technische aanpassing in?
In artikel 3.2.1 onder b van de regels is opgenomen dat het jaarrond strandpaviljoen ter plaatse van 
de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - jaarrond strandpaviljoen' moet worden gebouwd en met 
een gevel gebouwd worden in/op de op de verbeelding aangegeven gevellijn.

Op de verbeelding stond de gevellijn gesitueerd op de gemeentegrens. Die lijn wordt nu verlegd naar 
de feitelijk grens met Rapa Nui (e.e.a. conform nieuwe bouwplan van de Republiek).

Gevolgen
Rapa Nui zal in de toekomst gebruik blijven maken van een klein stukje Bloemendaals strand. Hiervoor 
wordt een huurovereenkomst opgesteld. De exploitanten van Rapa Nui hebben schríftelijk verklaard 
zich te conformeren aan de afspraken met de gemeente Bloemendaal. Wanneer ook Rapa Nui jaarrond 
mag bouwen, treedt de gemeente Zandvoort hiervoor (als bevoegd gezag) in overleg met de 
gemeente Bloemendaal.
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Conclusie
De technische aanpassing is conform afspraken met alle partijen en leidt niet tot negatieve ruimtelijke 
gevolgen.

Met vriendelijke groet,

wethouder H. Wijkhuisen


