Strandbebouwing – stand van zaken
Aanleiding en doelstelling:
De strandondernemers in Noord-Holland staan als trekkers voor het thema “strandbebouwing aan
de kust”, zoals vastgesteld in de Samenwerkingsagenda. In die agenda is het thema
“strandbebouwing” als volgt beschreven:
“Hoe verhouden gewenste investeringen in kwaliteit, innovatie en duurzaamheid zich tot de
tijdelijkheid van een vergunning op het strand? Gezamenlijk zoeken naar bouwmogelijkheden die
duurzamer in te passen zijn (eenvoudiger verplaatst kunnen worden), stimuleren van innovaties op
het gebied van duurzaamheid, ondernemersklimaat en kwaliteitsverbetering. Om de balans verder te
versterken binnen de doelen van het Toekomstperspectief Kust willen wij graag instrumenten ter
stimulering en bevordering ontwikkelen.”
Strand Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, diverse strandondernemers en de provincie
hebben de volgende resultaten geboekt.
Resultaten
• Prijsvraag “Strandpaviljoen van de toekomst”: Ontwerpers waren uitgenodigd voor het
maken van een ontwerp van het strandpaviljoen van 2030. Daarbij werd ze gevraagd
rekening te houden met de eisen en ontwikkelingen van nu en in de toekomst. De
inzendingen zijn door de jury beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: bouweisen,
duurzaamheid, circulariteit, multifunctionaliteit, esthetiek en haalbaarheid. Aan deze
prijsvraag namen 11 ontwerpers deel.
• Als uitvloeisel van bovenstaande prijsvraag heeft Remco Peeters een afstudeeropdracht
volbracht met als thema: “Hoe kan een toekomstbestendig ontwerp van een strandpaviljoen
eruitzien met enerzijds het oog op duurzaamheid en anderzijds het oog op
jaarrondexploitatie?” Remco is met deze scriptie succesvol afgestudeerd van de Zuyd
Hogeschool te Heerlen, opleiding Built Environment.
• Kennisdag Strandbebouwing: in december 2019 is er een kennisdag georganiseerd over
“strandbebouwing”. Deze dag voor alle convenantpartners Kust had als doel om door middel
van kennisuitwisseling en gedachtenvorming meer begrip te krijgen voor elkaars
standpunten en (gedeelde) belangen, ten einde te komen tot een eerste (serieuze)
verkenning van mogelijkheden die kunnen leiden tot een betere kwaliteit langs de NoordHollandse kust. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen staan in de bijlage.
• In Castricum (Sports at Sea/Deining) is mede dankzij bovengenoemde verzamelde kennis is
voor het eerst innovatieve strandbebouwing toegepast in Noord-Holland. Er vindt geen
uitbreiding van de strandzonering plaats, maar er is wel de mogelijkheid om daarbinnen
verder te ontwikkelen. Binnenkort worden de eerste resultaten van deze casus in Castricum
verwacht.

Aanbeveling
• De verzamelde kennis en aanbevelingen die de afgelopen periode zijn verzameld, moeten
een vervolg krijgen in verdere concrete acties. Zie daarvoor ook de bijlage. Is daar voldoende
draagkracht voor binnen het Bestuurlijk Overleg om hier verder opvolging aan te geven?
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