Budgetcontractfinanciering 2023 - 2025 Stichting Strandexploitatie Noordkop
Ondergetekenden,
Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres Verkeerstorenweg 3, 1786 PN Den Helder, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw H. Keur, op grond van artikel 171, tweede lid
Gemeentewet door de burgemeester aangewezen om als zodanig deze gemeente te
vertegenwoordigen en handelende ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders
van 4 mei 2017 (a17.00305), hierna te noemen de gemeente.
En
Stichting Strandexploitatie Noordkop, gevestigd op het adres Bastiondreef 4, 1784 MR Den Helder, te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.J. Roelofsen in zijn hoedanigheid als voorzitter,
hierna te noemen de SSN.
Zijn het volgende overeengekomen:
1. De budget contractfinanciering, (verder te noemen BCF), treedt in werking op 1 januari 2023
en eindigt op 31 december 2025.
2. De gemeente zal op basis van de budget contractfinanciering een meerjarige
subsidiebeschikking afgeven waarbij jaarlijks een bedrag aan subsidie wordt verleend van
€331.326 exclusief BTW en jaarlijks te indexeren). Jaarlijks wordt het
subsidiebedrag aangepast, en wel door verhoging met het percentage geldend voor verhoging
van subsidies zoals toegepast in de gemeentebegroting van het betreffende subsidiejaar. De
subsidie zal worden aangewend voor de in deze budget contractfinanciering genoemde
doelstellingen en prestaties. De jaarlijkse subsidie wordt in 5 termijnen (01-02, 01-04, 01-07,
01-10 en 1-12) beschikbaar gesteld aan SSN.
3. de in de overeenkomst genoemde diensten en prestaties worden een keer per jaar formeel
geëvalueerd en afgestemd op actuele beleidsontwikkelingen. Daarnaast wordt nog twee keer
per jaar werkoverleg gevoerd over lopende zaken.
4. In het eerste kwartaal van 2024 wordt door de gemeente initiatief genomen voor opstelling
van een nieuwe meerjarenafspraak. Mocht niet voor 31 december 2025 een nieuwe BCF
overeengekomen zijn kan de huidige BCF met wederzijdse, schriftelijk vastgelegde
instemming, met 1 jaar verlengd worden.
Afspraken
SSN is één van de partners die uitvoering geeft aan het gemeentelijk beleid. De prestatieafspraken
zijn mede gebaseerd op het gemeentelijk beleidskader Toerisme – Den Helder Bruist! In het
gemeentelijk beleidskader Toerisme staat onder meer: “Het strand is het gebied in de gemeente met
de belangrijkste recreatieve functie en is dan ook van groot belang voor het inkomend toerisme.
Daarvoor is het nodig dat de stranden van Den Helder veilig, schoon en toegankelijk zijn.” De
gezamenlijke doelstelling van gemeente Den Helder en SSN is een aantrekkelijk en veilig strand en
voorzieningen te verzorgen. En daarmee een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke stad. Het
benutten van de unieke ligging van Den Helder (stad omringd door water, zoet en zout) voor het
versterken van de identiteit van Den Helder. In het verlengde hiervan streeft de gemeente naar een
hoogwaardige dienstverlening op het strand en voorzieningen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan
de positieve beeldvorming van Den Helder.
Partijen zijn overeengekomen dat SSN jaarlijks een concrete bijdrage levert aan het volgende effect:
Inwoners van Den Helder wonen in een aantrekkelijke en leefbare stad.
Prestatieafspraken
De afspraken om te zorgen voor een aantrekkelijk, schoon en veilig strand zijn voor de komende
contractperiode verbijzonderd in de volgende taken voor de SSN:
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In bijlage 1, Prestatieafspraken, en bijlage 3, Strandslagen gemeente Den Helder, worden deze
taken verder uitgewerkt en gedetailleerd.
a. Het zorgen voor veiligheid voor de bezoekers op het strand;
b. Het schoonhouden van het strand en omgeving (strandslagen en parkeerplaatsen);
c. Het beheren en waar mogelijk verbeteren of uitbreiden van de aangeboden voorzieningen
op de stranden;
d. Het beheer, onderhoud en vervanging van het gebruikte materieel voor de bewaking en
het schoonhouden van het strand;
e. Het verzorgen van adequate informatievoorziening aan alle partijen die betrokken zijn bij
het gebruik van het strand;
f. Het verzorgen van publiciteit, voorlichting en presentatie op het gebied van milieu en
veiligheid op het strand;
g. Verzorgen strandvonderij op strand en dijk.
Bovenstaande taken voert SSN op structurele basis voor de gemeente uit gedurende de genoemde
contractperiode. SSN kan in opdracht van de gemeente gedurende deze periode op incidentele basis
opdrachten uitvoeren voor het beheer en onderhoud van de strandslagen. Deze opdrachten worden
op basis van offerte vooraf afgestemd met de gemeente als opdrachtgever. Na goedkeuring en
uitvoering, worden deze opdrachten op incidentele basis met SSN verrekend.
Kaders voor het BCF
● Beleidskader Toerisme – Den Helder Bruist!
● De bepalingen van de Algemene Subsidie Verordening Den Helder zijn onverkort van
toepassing.
● De visie openbare ruimte “Nieuw Perspectief” en het door de Raad vastgestelde
kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte. (Op dit moment niveau B conform de
Beeldkwaliteitscatalogus van het CROW).
● Blauwe vlag criteria (voor de 3 blauwe vlag stranden in Den Helder, te weten Zandloper,
Julianadorp en Duinoord)
Financiën en verantwoording
SSN draagt zorg voor een zodanige inrichting van haar administratie dat op een directe, eenduidige
en voor haar accountant goed controleerbare wijze inzicht wordt geboden in de realisatie van de
prestatieafspraken die in deze overeenkomst zijn opgenomen.
Datum:
Tussen 1 juni – 1 juli
Uiterlijk 1 juni
Voor 1 september
Voor 1 november
Voor 1 april

Betreft:
Subsidieaanvraag voor het volgende jaar
(dus subsidie voor 2023 aanvragen tussen 1 juni en 1 juli 2022)
Jaarrekening van het voorafgaande jaar toesturen aan gemeente Den Helder
Halfjaarrapportage over het betreffende jaar
(dus voor 1 september ’22 een halfjaarrapportage over jan t/m juni 2022)
Voortgangsrapportage (schriftelijk) over het lopende jaar
Verzoek tot vaststelling subsidie over het voorafgaande jaar
(dus voor 1 april 2023 verzoek tot vaststelling subsidie 2022)

SSN stelt jaarlijks een meerjarig onderhoud- en investeringsprogramma op voor vervanging van het
materieel, opstallen en middelen. De hieruit voortvloeiende uitgaven moeten binnen de middelen van
dit BCF gedekt worden.
1. Rapportages
SSN dient ieder jaar de volgende stukken aan de gemeente te overleggen:
Jaarrekening
Uiterlijk op 1 juni van het lopende jaar stuurt de SSN de jaarrekening van het voorgaande jaar
aan de opdrachtgever, (wethouder van de gemeente Den Helder).
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De jaarrekening dient voorzien te zijn van een accountantsverklaring, (een zogenaamde
controleverklaring) zoals bedoeld in artikel 2:393, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
In het verslag van de accountant dient aandacht te worden besteed aan de doelmatigheid en
de rechtmatigheid van de besteding van de verkregen subsidie.
Voortgangsrapportage
Uiterlijk op 1 november van het lopende jaar stuurt de SSN een schriftelijke
voortgangsrapportage aan de opdrachtgever van de gemeente. In de voortgangsrapportage
worden de behaalde doelen en prestatieafspraken vastgelegd en wordt er tevens een
prognose gegeven van de nog te behalen doelen en prestatieafspraken voor het resterende
deel van de contractperiode. Alsmede een financiële prognose voor het lopende jaar en een
begroting voor het komende jaar.
Op basis van deze voortgangsrapportage vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen de
wethouder en het bestuur van de SSN.
2. Voorbereiding nieuwe BCF
In het tweede jaar van de contractperiode wordt door de gemeente het initiatief genomen om
samen met SSN het BCF aan te passen voor een nieuwe contractperiode.
Vóór 1 juni van het laatste jaar van de contractperiode wordt een nieuw voorstel door SSN
aan de gemeente aangeboden voor een nieuwe BCF-periode.
3. Aansprakelijkheid
De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze van uitvoering van de
werkzaamheden van dit contract, andere werkzaamheden door, of in opdracht van, de SSN.
Tevens mogen activiteiten die door de SSN worden ontplooid niet strijdig zijn met het beleid
van de gemeente Den Helder.
4. Conflicten en geschillen
Een verschil van mening tussen de partijen, over de uitleg en uitvoering van deze
overeenkomst zal zoveel mogelijk langs minnelijke weg of via bestuurlijk overleg worden
opgelost. Indien een verschil van mening niet langs deze weg kan worden opgelost, wordt
geacht een geschil te bestaan. Mocht één van de partijen besluiten een geschil voor te leggen
aan de rechter, dan is ter zake van het geschil bevoegd de rechter in het arrondissement
Alkmaar.
5. Ontbinding van het BCF
In die gevallen wanneer de subsidie (mede) aangewend wordt om zaken met een technische
en/of economische levensduur langer dan een kalenderjaar aan te schaffen, komt ingeval van
vervreemding van deze zaak, de hieraan gerelateerde opbrengst ten gunste van de stichting
of diens rechtsopvolger. Ingeval van opheffing zonder rechtsopvolging van de stichting komt
een dergelijke opbrengst, na verrekening met eventuele schulden, ten gunste van de
gemeente Den Helder.

Den Helder, ……juni 2022
Bestuur Stichting Strandexploitatie Noordkop

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Den Helder,
Namens deze,

Voorzitter J. J. Roelofsen

Wethouder Heleen Keur
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Bijlage 1: Prestatieafspraken contractperiode 2023-2025
a. Het zorgen voor de veiligheid voor de bezoekers op het strand.
Toezicht op de veiligheid voor strandbezoekers vanaf het strand en op het water.
● SSN zorgt gedurende het hoogseizoen voor een intensieve dagelijkse (directe) bewaking op
de Blauwe Vlag stranden (Duinoord, De Zandloper en Julianadorp) van 10.00 uur tot 18.00
uur, of zoveel korter dan wel langer als nodig, door maximaal 5 en minimaal 2 personen per
individuele post in te zetten inclusief een Algemeen Strandwacht Commandant (ASC). De
feitelijke bezetting wordt dagelijks door de strandmanager bepaald;
● SSN zorgt gedurende het hoogseizoen voor incidentele patrouilles en indirecte bewaking over
land en water op de strandslagen Drooghe Weert, Falga, Huisduinen, Grafelijkheidsweg en
Donkere Duinen;
● SSN zorgt tijdens het voor- en naseizoen – in elk geval in de weekenden - voor voldoende
toezicht en directe bewaking op de Blauwe Vlag stranden en indirecte bewaking op de overige
stranden, inzet ter beoordeling van de strandmanager. SSN en gemeente onderzoeken in
2022 samen hoe voor voldoende toezicht gezorgd kan worden op warme dagen buiten het
hoog- voor- en naseizoen en weekenden;
● SSN registreert en motiveert openings- en sluitingstijden van de reddingsposten, patrouilles,
de uitrukkingen, hulpvragen en klachten. De SSN rapporteert deze middels de jaarrapportage
aan de gemeente.
Toezicht op de openbare orde op het strand
● SSN heeft ten aanzien van de openbare orde op de stranden, het water en de strandslagen
uitsluitend een signaalfunctie;
● SSN meldt relevante constateringen en verstoringen van de openbare orde aan de gemeente
(team OOV), Politie, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en de
KNRM.
De gemeente (BOA’s van de team OOV) en de politie verzorgen de handhaving van de openbare orde
op het strand.
b. Het schoonhouden van het strand en omgeving (strandslagen en parkeerplaatsen).
Het schoonhouden van het strand en omgeving.
 SSN zorgt gedurende het voor- en naseizoen en het hoogseizoen voor de reiniging van het
strand en omgeving;
o Het door middel van shovelen, schuiven en borstelen jaarrond toegankelijk houden
van de strandslagen Zandloper, Julianadorp, Duinoord (Blauwe Vlag) voor bezoekers
en hulpdiensten;. Dit doet SSN tevens voor Drooge Wheert, Falga, Hengstenpad en
Huisduinen; voor deze drie niet-Blauwe Vlag stranden stuurt SSN een factuur conform
de offerte d.d. 7 december 2021 onderdeel 1)
NB: voor Huisduinen wordt hier bedoeld de situatie in 2022 dus voor de eventuele
herinrichting)
o Het in stand en zandvrij houden van de fietsenstallingen op alle strandslagen;
o het schoonhouden en opruimen van afval op het strand, de strandslagen Zandloper,
Julianadorp, Duinoord (Blauwe Vlag) en de parkeerplaatsen (bij de Blauwe Vlag
stranden), (inclusief weekendreiniging).
o in de wintermaanden, door het plaatsen van Jutbakken waarin de bezoekers
aangespoeld afval zelf kunnen deponeren;
o het legen van de afvalbakken op het strand, de strandslagen en de parkeerplaatsen
● SSN zet zich in voor activiteiten en campagnes aangaande het schoonhouden van het strand
en omgeving vanuit Nederland Schoon en andere organisaties, als bijvoorbeeld stichting de
Noordzee en de Boskalis Beach Clean Up;
 SSN verzorgt de aanvraag en betaling van de Blauwe Vlaggen op de stranden Duinoord, De
Zandloper en Julianadorp.
De komende jaren wordt bij het verlengen van een huurovereenkomst met een strandondernemer, de
betaling van de schoonmaakkosten in de pachtovereenkomst met de gemeente opgenomen. De SSN
berekent dan jaarlijks een deel van de schoonmaakkosten door aan ondernemers die gevestigd zijn
op het strand. Vervolgens wordt de verrekening van de schoonmaakkosten opgenomen als betaling
van de gemeente aan de SSN.
4

c. Het beheren en waar mogelijk verbeteren of uitbreiden van de voorzieningen op de stranden.
SSN zorgt voor onderhoud, tijdige vervanging en instandhouding van de basisvoorzieningen op de
stranden en de directe omgeving als de strandslagen en parkeerplaatsen.
Onder de basisvoorzieningen worden gerekend:
o Gescheiden afvalbakken en containers;
o Hondenpoepstations. Deze zijn indertijd geplaatst, omdat anders geen Blauwe vlag
meer kon worden verkregen.
o Gecombineerde asbak- en afvalbakken (Droppits);
o Diverse straatmeubilair als zitbankjes en infoborden;
o Fietsenrekken;
o Houten vlonders;
o Voorzieningen voor mindervaliden als strandrolstoelen, eigen parkeer- en zitplaatsen;
o Toiletvoorzieningen op de Blauwe Vlag stranden, waaronder ook mindervaliden
toiletten;
o Stranddouches op de Blauwe Vlag stranden.
●
●

SSN signaleert gebreken aan de pieren, weginfrastructuur, omheiningen, bebording en
andere voorzieningen en meldt deze gebreken aan het verantwoordelijk gezag;
SSN heeft een Masterplan Verbetering Strandslagen geschreven. Acties en voorstellen ter
verbetering van de inrichting van de stranden en strandslagen worden door de SSN bij de
gemeente ingediend. Hierna besluit de gemeente over de mogelijkheden.

d. Het beheer, onderhoud en vervanging van het gebruikte materiaal voor de bewaking en het
schoonhouden van het strand.
 SSN schaft aan, beheert, onderhoudt en vervangt (waar nodig) het gebruikte materieel voor
de bewaking en het schoonhouden van het strand en omgeving.
Onder dit materieel wordt gerekend:
o de bewakingsposten op de Blauwe Vlag stranden;
o de vaar- en voertuigen benodigd voor de bewaking en beveiliging van het strand;
o het materieel voor het schoonhouden van het strand en het zandvrij houden van de
strandslagen.
 SSN maakt operationele afspraken over het gebruik van materialen en middelen door een
andere partij ter ondersteuning van ambulancediensten op het strand.
 SSN stelt materialen en middelen ter beschikking aan de Veiligheidsregio voor regionale inzet,
incidenten- en calamiteitenbestrijding op het water en het land.
e. Het verzorgen van adequate informatievoorziening aan strandbezoekers en alle partijen die
betrokken zijn bij het gebruik van het strand.
 SSN zorgt voor service en voorlichting aan de bezoekers van het strand - zowel op het strand
als vooraf door voorlichting - aangaande strand aangelegenheden. Dit betreft onder meer
waterkwaliteit, temperatuur, wind, weersverwachting, getijden, de veiligheid van het
zwemwater. SSN doet dit door borden op het strand, website, sociale media, advertenties in
informatieve toeristenuitgaven (recreatiekranten), voorlichting op scholen en deelname aan
strandbijeenkomsten;
● De medewerkers van de SSN (strandwachten en overige personeel) zijn de gastheren/vrouwen op het strand en zijn voor de strandbezoekers duidelijk zichtbaar. Ze zijn de
vraagbaak voor de strandbezoeker;
● SSN registreert binnengekomen klachten en de wijze van afdoening en neemt deze op in de
jaarlijkse rapportage aan de gemeente.
f. Het verzorgen van publiciteit, voorlichting, educatieve activiteiten en presentatie op het
gebied van milieu en veiligheid op het strand.
● SSN werkt mee aan alle vormen van publiciteit, voorlichting en presentatie om het strand zo
breed mogelijk te promoten. De SSN is echter niet verantwoordelijk voor de toeristische
promotie van het strand, daarvoor zijn de organisaties Citymarketing Den Helder en de DMO
Holland boven Amsterdam verantwoordelijk.
● SSN onderhoudt voor de bezoekers een informatieve website over de stranden en de
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veiligheid op de stranden;
SSN werkt mee aan educatie activiteiten en (milieu) campagnes in relatie tot het strand en
werkt waar mogelijk samen met andere initiatiefnemers op dit gebied, zoals De Helderse
Vallei, Nederland Schoon etc. voor zover deze vallen binnen de Blauwe Vlag
kwaliteitsnormering.

g. Verzorgen strandvonderij op strand en dijk conform de Wet op de strandvonderij.
De Burgemeester van Den Helder is wettelijk de hoofdstrandvonder. Twee personen binnen de SSN
zijn door de Commissaris van de Koning aangewezen als hulpstrandvonder. Zij voeren als
hulpstrandvonder een aantal wettelijke taken uit, te weten:
● SSN waarschuwt de politie, de gemeente (team OOV) en andere hulpinstanties bij het
aanspoelen van stoffelijke overschotten, goederen, (mogelijk) gevaarlijke substanties en grote
kadavers;
 Het op vrijwillige basis controleren van het strand en de Helderse zeedijk op aangespoelde
voorwerpen;
 Het aansturen van de nodige hulp- en schoonmaakacties in nauwe samenwerking met de
verantwoordelijke organisaties waaronder douane, politie en Rijkswaterstaat;
 Bij het aanspoelen van goederen of andere vervuilende artikelen schakelt de SSN in
nauwe samenwerking met de verantwoordelijke organisaties en instanties, als de
burgemeester, politie, douane en Rijkswaterstaat, daarvoor de nodige hulpdiensten in.
Zij brengt ook team OOV op de hoogte;
 In geval van benodigde opruim- of schoonmaakacties coördineert de SSN de
uitvoerende werkzaamheden;
 Voor kleinschalige acties zet de SSN eigen mensen en materieel in;
Indien dit niet toereikend is, zet de SSN voor ondersteuning diensten van derden in;
 De werkzaamheden worden op incidentele basis verrekend met de gemeente;
Inzet van eigen personeel op basis van de vooraf vastgestelde tarieven;
Werkzaamheden welke worden uitgevoerd door SSN in dit kader, en in opdracht van
de gemeente worden uitgevoerd tegen de tarieven zoals door gemeente en SSN
overeengekomen;
 Voor de inzet van derden, worden de facturen door de SSN verrekend met de
gemeente;
 Aangespoelde goederen worden in overleg met team Wijkbeheer tussentijds
opgeslagen op het gemeentelijke terrein of op een door de gemeente aangegeven
plaats;
 SSN en gemeente handelen naar het door Team OOV opgestelde protocol;
-
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Bijlage 2: Verantwoordelijkheden Gemeente Den Helder
De volgende zaken blijven onder het beheer en verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente
voert deze taken uit op basis van het door de Raad vastgestelde onderhoudsniveau (op dit moment
niveau B):







Het jaarlijks tweemaal verstrekken van hondenpoepzakjes aan SSN en het legen van de
bijbehorende (poep)afvalbakken op de parkeerplaatsen en strandslagen (onderhoudsniveau
B:).
Het aanbieden en onderhouden van een rioolaansluiting (put, pomp en persleiding) op de
strandslagen: Huisduinen, Duinoord, De Zandloper en Julianadorp;
Het aanbieden en onderhouden van adequate voorzieningen voor water en elektra op de
strandslagen: Huisduinen, Duinoord, De Zandloper en Julianadorp;
De verharding van stelconplaten in goede staat houden en eventuele verzakking herstellen op
de strandslag Donkere Duinen, tussen het asfalt en het strand Onderhoudsniveau B);
Team OOV blijft verantwoordelijk voor de handhaving op het strand;
Legen van de afvalkegels op parkeerplaatsen
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Bijlage 3 Strandslagen gemeente Den Helder

Huisduinen

Donkeren
Duinen

Duinoord

Falga

Zandloper

Julianadorp
(Paal 6)

Drooghe
Weert
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VERKORTE LIJST MET VERANTWOORDELIJKHEDEN
Strand
Slagen
Blauwe
vlag
strand
Zorgen
voor
veiligheid
op strand
Shovelen,
Borstelen,
Schuiven,
Zandvrij
houden van
strandopgangen

Zwerfafval,
Legen afvalbakken,
Schoonhouden afvalbakken
Riool
Aansluiting:
put pomp,
persleiding
Groot onderhoud
Stelcon
Platen +
herstelwerkzaamheden
Dagelijks onderhoud
Stelcon
Platen
Water +
elektra
voorziening
Toezicht op
Veiligheid strand
Strand
vonderij
Parkeerplaatsen
zwerfvuil ruimen
Parkeerplaatsen
verharding
onkruidvrij houden
Kadavers

Huisduin Donkere Duinoord Falga Zand
en
Duinen
loper

Juliana
Dorp

Drooghe
Weert

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

Extra
Extra
opdracht opdracht
van gem. van
DH
gem.
DH

Extra
opdrac
ht van
gem.
DH

Extra
opdracht van
gem. DH

Gem DH

SSN

SSN

Gem
DH

SSN

SSN

Gem DH

nvt

Gem DH

nvt

Gem
DH

Gem DH

nvt

Gem DH

Gem
DH

Gem DH

Gem
DH

Gem
DH

Gem DH

Gem DH

SSN

SSN SSN

SSN SSN

SSN

SSN

Gem DH

nvt

nvt Gem
DH

Gem DH

nvt

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

Gem DH

Gem DH

Gem
SSN
Gem SSN
SSN
DH
DH
Gem DH Gem
Gem DH Gem Gem Gem DH
DH
DH
DH
SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

SSN

Gem DH

Gem DH
Gem DH
SSN
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Nederland Schoon
Gem DH
kegels op
parkeerplaatsen.word
en door HVC geleegd
en onderhouden

Gem
DH

Gem DH

Gem
DH

Gem
DH

Gem DH

Gem DH

Parkeerplaats Huisduinen, bij Fort Kijkduin: geen gemeentelijk groen volgens Gisib.
Verharding: 1.800 m2
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Parkeerplaats Donkere Duinen
Siergazon 2.106 m2
Verharding 5.452 m2
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Parkeerplaats Duinoord, J. Verfailleweg/Zanddijk:
Bloemenweide: 687 m2
Bosplantsoen: 5.290 m2
Siergazon:
6.045 m2
Sierheesters: 114 m2
Verharding: 3.673 m2
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Parkeerplaats Middenvliet/hoek Zanddijk (Falga)
Bloemenweide: 2.239 m2
Bosplantsoen: 698 m2
Siergazon:
3.800 m2
Verharding: 2.609 m2
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Parkeerplaats Zandloper
Bloemenweide: 5.405 m2
Siergazon:
2.602 m2
Verharding: 3.431m2
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Parkeerplaats Julianadorp
Bloemenweide: 1.013 m2
Bosplantsoen: 1.229 m2
Siergazon:
2.959 m2
Verharding: 4.705m2

Parkeerplaats Drooghe Weert (Callantsogervaart)
Bloemenweide: 975 m2
Bosplantsoen: 2.252 m2
Siergazon:
8.006 m2
Sierheesters: 201 m2
Verharding: 4.398 m2
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Strandopgang Huisduinen 1.230 m2
2 afvalbakken

Strandopgang Falga 1.080m2
3 afvalbakken
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Strandopgang Drooghe weert 5.800m2
3 afvalbakken
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Verklaring van termen en afkortingen:
Hoogseizoen

Door SSN jaarlijks vast te stellen periode in relatie tot vakantieperiodes in
Nederland en Duitsland. Globaal betreft dit de maanden juli en augustus;
precieze data worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van variabelen zoals
de schoolvakanties in Nederland en Duitsland.

Voorseizoen

Globaal de maanden april, mei en juni; precieze data worden jaarlijks
vastgesteld aan de hand van variabelen zoals Pasen en Pinksteren en de
schoolvakanties in Nederland en Duitsland.

Naseizoen

Globaal de maanden september en oktober; precieze data worden jaarlijks
vastgesteld aan de hand van variabelen zoals de schoolvakanties in
Nederland en Duitsland.

Blauwe Vlag-stranden Julianadorp aan Zee, Duinoord, Zandloper
Overige stranden:

Huisduinen, Grafelijkheidsweg, Donkere Duinen/Hengstepad, Falga, Drooghe
Weert

Materieel

Strandposten, varend en rijdend materieel, communicatiemiddelen

Kwalificatie

Het opleidingsniveau van de strandwachten.

Directe bewaking

Het (preventief) aanwezig zijn op het strand ter voorkoming van ongevallen
door middel van observatie vanuit strandposten, het uitvoeren van patrouilles
te voet, per auto en/of per boot over strand en water.

Indirecte bewaking

Bewaking van een stranddeel op afstand, waarbij alleen wordt gereageerd op
een vermoeden van onraad of een melding vanuit het publiek.

Hulpverlening

Het uitvoeren van snelle acties, gericht op het welzijn en/of de gezondheid
van strandbezoekers die deze vorm van hulp behoeven (EHBO verlenen,
mensen uit water halen enz.)

Kwaliteitsniveau
Blauwe vlag

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt
toegekend aan stranden en jachthavens. De Blauwe Vlag is een erkenning
voor de inspanningen die het strand of de jachthaven levert op het vlak van
milieu- en duurzaamheidsmanagement, veiligheid, bewustmaking en
educatie, waterkwaliteit en afvalpreventie -sortering. Voor alle criteria zie de
website van de blauwe vlag: https://www.blauwevlag.nl/criteria
Contractperiode totale looptijd van het budgetsubsidiebesluit, voor dit BCF
01-01-2023 tot en met 31-12-2025

Contractjaar

Ieder kalenderjaar binnen de contractperiode

Strandslag

Verharding van slagboom tot zandstrand

Strand

Zandstrand (van verharding tot waterlijn)

Accountant

Een accountant die gerechtigd is een accountantsverklaring (m/z
controleverklaring) af te leggen zoals bedoeld in artikel 2:393, vijfde lid van
het Burgerlijk Wetboek.

Onderhoudsniveau

De visie openbare ruimte in een nieuw perspectief en het door de Raad
vastgestelde kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte. (Op dit moment
niveau B conform de Beeldkwaliteitscatalogus van het CROW). Dit niveau
geldt niet voor de blauwe vlag stranden.
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Contactpersonen Gemeente Den Helder
Algemene zaken / contactpersoon BCF

Julian Bor
Tel. 06-50086147- mail: j.bor@denhelder.nl

Openbare Orde en Veiligheid

Lionique Engel
Tel. 06-50056805 – mail: l.engel@denhelder.nl
Telefoonnummer Piketdienst OOV: 0223 678680

Bij incidenten
Openbare Ruimte

Natasja Tak
Tel. 0223-678617 – mail: n.tak@denhelder.nl
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