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Bijlage(n) - Verzenddatum 0 9 JULI 2008 
Onderwerp Motie gemeenteraad Castricum inzake de toeristisch- recreatieve functie van 

het strand 

Geachte Raadsleden, 

In zijn vergadering van 8 mei 2008 heeft de raad van Castricum een motie aangenomen 
met betrekking tot schade aan de stranden van de Noord-Hollandse kust. Deze schade is 
door stormen ontstaan en heeft de laatste jaren bij Castricum aan Zee geleid tot een 
structurele verlaging van het strandpeil met gemiddeld 1,50 meter. Zodra het vloed is, is 
er nauwelijks nog sprake van een berijdbaar strand en kunnen hulpvoertuigen 
onvoldoende op een veilige wijze langs het strand rijden. De recreatieve mogelijkheden 
worden tijdens vloed drastisch beperkt, omdat er nauwelijks een strand is. 

Wij brengen de problematiek onder de aandacht van de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat en de Minister van Economische zaken met het oogmerk dat een bredere visie 
op het nut en de noodzaak voor een breed en begaanbaar strand ontstaat. De 
strandrecreatie is voor de toeristisch -economische ontwikkeling van essentieel belang. 
Het strand moet begaanbaar zijn voor hulpdiensten. Suppleties dienen meerdere 
belangen dan alleen de veiligheid van de kust en de afweging om deze uit te voeren zou 
een bredere afweging moeten zijn dan uitsluitend die van het uitgangspunt van de 
kustveiligheid. Het tot nog toe gehuldigd standpunt van Rijkswaterstaat dat de = 
beschikbare middelen uitsluitend mogen worden aangewend voor de kustveiligheid \ 
verdient nuancering, mits het ministerie van Economische zaken de door gemeente naar { 
voren gebrachte belangen ondersteunt en financieel doorvertaalt naar Rijkswaterstaat. 

Wij pleiten voor kustmaatregelen, die een aantrekkelijker en veiliger opgehoogd strand tot 
gevolg zullen hebben. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Castricum, 
de loco-secretaris, de burgemeester 

J.E. Kramer A. Em 
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CDA 
Motie 

Zandsuppletie 

Gemeenteraad van Castricum, in vergadering bijeen d.d. 8 mei 2008, 

Overwegende dat: 
• het afgelopen winterseizoen ernstige schade is toegebracht aan de stranden van de Noord-

Hollandse kust; 
• de vloedlijn bij westelijke winden dichter bij de duinen komt, waardoor er aanzienlijk 

minder ruimte beschikbaar is voor strandrecreatie; 
• de toegankelijkheid van strandpaviljoens en strandhuisjes ernstig bemoeilijkt wordt door het 

lage strandniveau; 
• toeristen deze stranden zullen gaan mijden waardoor ook de inkomsten uit toerisme zullen 

afnemen; 
• toerisme een belangrijke economische factor is voor de kustgemeenten aan de Noord-

Hollandse kust met een besteding van ongeveer 500 miljoen euro in 2007 (exclusief Texel). 

Dragen het College op om: 

direct in gezamenlijkheid stappen te ondernemen bij de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat en de Minister van Economische Zaken om deze zaak onder de aandacht te 
brengen. Dit met als doel te bewerkstelligen dat nog voor het begin van het zomerseizoen 
2008 de stranden langs de Noord-Hollandse kust met een belangrijke toeristisch-recreatieve 
f mctie zodanig worden opgehoogd dat een aantrekkelijke (en veilige) strandrecreatie voor 
net komende seizoen gewaarborgd wordt. 

En gaat! over tot de orde van de dag 


