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AMENDEMENT

Van: GroenLinks,...

Betreft: Strandnota Bloemendaal 2016-2021

Onderwerp: Verwijderen mogelijkheid verlenging seizoenshebouwing

Datum raad: 29 september 2016

Corsanummer: 2016026015

if
Bloemendaal

De raad der gemeente Bloemendaal, in openbare vergadering bijeen op donderdag 29 september 
2016,

Kennis genomen hebbende van:

De strandnota Bloemendaal 2016-2021,

Constaterende dat:

Op dit moment van 15 februari tot en met 15 oktober zeven paviljoens, een strandwinkel en 
een trampolinepark op het ontspannings- en comfortstrand aanwezig zijn,

- Vanuit de ondernemers van dit strand de wens bestaat om van 1 februari tot en met 31 
oktober seizoenshebouwing toe te staan en onder voorwaarden te mogen exploiteren 
Het college volgens de voorliggende strandnota in principe positief staat tegenover het 
verlengen van deze seizoensbebouwing, met als argumenten dat dit aansluit bij het 
openingsseizoen in Zandvoort en de vergunningsvrije periode van Rijnland,

Overwegende dat:

- Verlenging van het seizoen voor strandbebouwing ten koste gaat van de rust en 
belevingswaarde van het strand tijdens de winterperiode,
De Raad een debat wenst te voeren over deze en wellicht nog andere argumenten mbt de 
(on)wenselijkheid van verlenging van het seizoen voor strandbebouwing,

- In afwachting hiervan de passages in voorliggende strandnota, waarin wordt gesproken over 
verlenging van seizoensbebouwing, dienen te worden verwijderd,

Besluit:

aan lid 3 van het concept-besluit het volgende toe te voegen:

"met verwijdering van de volgende passages:

5.2.1
Vanuit de ondernemers is er de wens om vanaf 1 februari te mogen starten met bouwen, om te 
exploiteren zodra het paviljoen staat, en tot en met 31 oktober. De gemeente staat hier in beginsel 
niet onwelwillend tegenover, het past binnen het beleid van Hoogheemraadschap Rijnland en ook
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buurgemeente Zandvoort laat in deze periode seizoensbebouwing toe. Wel gaat de gemeente 
Bloemendaal aan een dergelijke ontwikkeling voorwaarden verbinden ten aanzien van feesten. Voor 
deze verlenging van het seizoen moet een afwijking van het bestemmingsplan worden verleend. 
5.2.2
Mogelijkheid onderzoeken om bebouwing toe te staan van 1 februari t/m 31 oktober en 
daarnaast paviljoenhouders in de gelegenheid stellen deze gehele periode, onder voorwaarden, te 
mogen exploiteren.
10.3
Gemeente staat in principe positief tegenover het verlengen van seizoensbebouwing 
van 1 februari tot en met 31 oktober voor paviljoens op het ontspanning- en 
comfortstrand, en sluit hiermee aan bij Zandvoort en de vergunningsvrije periode van
Rijnland. Hiervoor mņ&t-ęen afwijking worden verleend van het bestemmingsplan.
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