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Geacht College,

Naar aanleiding van uw schrijven aan de gemeente Bloemendaal d.d. 28-01-2008 inzake het onderwerp
Handhaving Natuurbeschermingswet, wil het college van B&W van de gemeente Zandvoort het volgende
onder uw aandacht brengen.

Wij kunnen volledig instemmen met de door het college van B&W van de gemeente Bloemendaal in een aan u
op 30-01-2008 gericht schrijven. Hierin wordt door het college van de gemeente Bloemendaal mede ingegaan
op de gang van zaken, welke heeft plaats gevonden alvorens de oude belt aan de Zeevveg iri gebruik is
genomen voor de winterstalling van strandhuisjes, september 2007.

Beide gemeenten zijn alvorens contact op te nemen met uw gedeputeerde Moens op zoek geweest naar een
mogelijkheid om gedurende de winterperiode een locatie te vinden voor de opslag van strandhuisjes.
De acute dreiging van het uit de hand lopen van de relatie tussen huisjeseigenaren, transporteur en gemeente
noopte ons uw gedeputeerde dit bijzondere verzoek te doen.

Zoals u weet worden deze standhuisjes in toenemende mate uitgevoerd in de vorm van containerwoningen.
Gevolg hiervan is dat de opslagcapaciteit tijdens de winterperiode steeds meer ruimte vraagt. Op zich is het de
verantwoordelijkheid van de eigenaar om een oplossing te vinden voor de winterstalling van zijn of haar bezit.

Echter het vervoer van en naar de kust aan het begin en eind van het badseizoen levert ernstige
verkeerstechnische problemen op. In een relatief korte periode in april en september dienen zo'n 450 van deze
units via bijzonder transport vervoerd te worden naar elders met alle mogelijke problemen van dien.

Gelet hierop hebben beide gemeenten zich ingespannen om een oplossing te vinden voor de winterstalling van
deze strandhuisjes. Beide gemeenten dachten een uitstekende locatie gevonden te hebben op de oude belt aan
de Zeeweg in de gemeente Bloemendaal. Op deze oude vuilnisbelt welke voor een deel verhard is kunnen met
enige aanpassingen deze huisjes,aan het oog onttrokken, tijdens de winterperiode opgeslagen worden.
Hoewel het geen taak van de gemeenten is om de stallingproblematiek op te lossen hebben beide gemeenten
gemeend, gelet op de problemen welke bij genoemd transport zullen ontstaan en het ontbreken van andere
opslagmogelijkheden in de nabijheid van de kust, te moeten kiezen voor genoemde locatie.
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teld is één en ander niet gebeurd nadat hierover overleg heeft plaats gevonden zoals beschreven in
genoemde brief van de gemeente Bloemendaal.
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