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Castricum, 2 september 2021 
 
Betreft: Strand en de verkiezingen in 2022 
 
 
Geachte heer Dekker, 
 
Als VVD in de gemeente Castricum bent u natuurlijk volop bezig om de verkiezingen voor de 
gemeenteraad in maart 2022 voor te bereiden. Het partijprogramma, het werven van 
geschikte kandidaten en de campagne zullen tijdens uw overleggen regelmatig onderwerp 
van gesprek zijn. In dat kader vragen wij graag uw aandacht voor de kansen en 
mogelijkheden met betrekking tot een belangrijk gebied binnen de gemeente: het strand. 
 
Veel zaken die spelen op en rondom het strand zijn de afgelopen jaren politiek besproken en 
vastgelegd in besluiten en overeenkomsten, zoals het bestemmingsplan en het Kustpact. Als 
belanghebbenden merken wij dat onze partners in de gemaakte afspraken doelen voor de 
langere termijn voor ogen hebben. De provincie, waterschap, Rijkswaterstaat en de 
natuurbewegingen kijken twintig tot dertig jaar vooruit.  
 
Een dergelijke planningshorizon is de basis voor het maken van keuzes. Daarbij spelen in 
onze regio allerlei facetten een rol: de behoefte aan woningen, energietransitie, Natura 
2000, economische belangen en de veranderende consument, die op een andere manier 
recreëert en haar/zijn vrije tijd anders doorbrengt dan in de periode dat de huidige 
strandomgeving is ingericht. Om alle functies in goede balans een plek te geven zijn in het 
Kustpact zones met elkaar afgesproken. 
 
Onze oproep is om de zone te optimaliseren die bedoeld is voor toerisme en recreatie. Het 
gaat hierbij om een gebied van 300 meter van de in totaal 7 kilometer kustlijn van de 
gemeente Castricum. Uitgangspunt is daarbij niet om de kwantiteit te vergroten, maar juist 
om de kwaliteit te verhogen. Denkt u daarbij aan de voorzieningen, infrastructuur, het 
parkeren en opladen van fietsen en het gebruik van duurzame materialen in de 
strandpaviljoens en de openbare ruimte. Het verhogen van de kwaliteit zal ook bijdragen 
aan een betere spreiding van strandbezoekers gedurende het voor-, hoog- en naseizoen. 
 
Om dit te bereiken is er voor de gemeente een regierol weggelegd. En dat is precies de 
uitdaging waar wij u deze brief over sturen. Want waar andere partners in het Kustpact een 
planningshorizon voor de lange termijn hebben, heeft de gemeente niet echt een duidelijke 
visie over hoe het strandgebied er over tien jaar uit zal moeten zien. Hoe de verschillende 
functies en belangen in goede balans kunnen worden samengebracht. En hoe de 
verschillende belanghebbenden kunnen bijdragen en investeren. 
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Wij zien het ontbreken van een dergelijke visie bij veel gemeenten. Dat is inherent aan de 
democratische structuur, waarbij het bestuur elke vier jaar wordt gevormd door een andere 
samenstelling van partijen, met steeds wisselende ambities en prioriteiten. Maar voor 
kwalitatieve gebiedsontwikkeling zijn meer zekerheden nodig. Door het stellen van kaders 
kan de gemeenteraad een cruciale rol spelen in het beleid voor de lange termijn. 
 
Dat doen wij als ondernemers ook. Want waar onze voorgangers in het verleden een kiosk 
exploiteerden, waar strandbezoekers patat of een ijsje konden kopen, investeren wij nu in 
volwaardige horecabedrijven waarvan een groot aantal jaarrond op het strand staan. Er 
worden hoge eisen aan ons gesteld: zowel bouwkundig als op het gebied van veiligheid, 
duurzaamheid, marketing, klantbeleving, gastvrijheid en personeelsbeleid. De investeringen 
die daarmee gemoeid gaan bedragen miljoenen euro’s, die alleen op langere termijn kunnen 
worden terugverdiend.  
 
Daarbij kijken wij ook verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Strandpaviljoens zorgen 
voor levendigheid, sanitaire voorzieningen en sociale controle. Tijdens de lockdown werd 
zichtbaar wat de gevolgen zijn als dat ontbreekt. Onze bedrijven bieden beschutting tijdens 
een onverwachte onweersbui, dragen bij aan de veiligheid op het strand en wij denken zelfs 
mee met Rijkswaterstaat over zandsuppleties.  
 
Ook economisch vertegenwoordigen strandpaviljoens een belangrijke sector. Hoewel onze 
bedrijven als gevolg van corona lange tijd gedwongen gesloten zijn geweest, dragen de 337 
paviljoens langs de Nederlandse kust onder normale omstandigheden fors bij aan de 
belastingen en accijnzen voor de schatkist. Samen bieden wij werk aan tienduizenden 
mensen, deels in parttime en flexibele functies. Lokaal zorgen wij er mede voor dat toeristen 
graag naar Castricum komen, waarmee door de gemeente jaarlijks meer dan 900.000 euro 
aan toeristenbelasting wordt gegenereerd.    
 
Als sector vragen wij u om in uw verkiezingsprogramma aandacht te besteden aan de 
kwalitatieve ontwikkeling van het strandgebied, toerisme en recreatie en de beoogde 
samenwerking met de strandondernemers. Vanzelfsprekend hopen wij op een visie voor de 
langere termijn en dat dit als uitgangspunt zal worden opgenomen in het collegeprogramma 
2022-2026. Graag gaan wij de komende periode in gesprek over de onderwerpen waar wij 
als gezamenlijke ondernemers concreet aan denken. Wij nodigen u daartoe graag uit voor 
een werkbezoek aan het strand. Neemt u even contact op om een afspraak te maken? 
 
Wij wensen u sterkte met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen en alvast 
een goed resultaat voor uw partij op 16 maart 2022! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de gezamenlijke strandondernemers van Castricum aan Zee 
 
 
Vincent Meurs 
06 22 57 24 63 
vincent@sebhoreca.nl 
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