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Onderwerp:  Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding slaap strandhuisjes 

 
Gevraagd besluit: 

- Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van het aantal slaap strandhuisjes 
op het strand bij Julianadorp aan Zee van 45 naar 90 stuks. 

 
Publiekssamenvatting 
Het college is voornemens vergunning te verlenen voor de uitbreiding van het aantal slaap strandhuisjes op het 
strand bij Julianadorp aan Zee van 45 naar 90 stuks. Dit voornemen en alle bij het dossier behorende stukken 
hebben vanaf 2 maart t/m 12 april jl. ter inzage gelegen. Gedurende de inzagetermijn heeft het college 
meerdere zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen hebben hoofdzakelijk betrekking op de inbreuk op de 
natuur en de vrees voor economische schade van de omliggende recreatiewoningen, vanwege de vermindering 
van de recreatiewaarde van het strand en het verdwijnen van de rust. 
 
Voor de uitbreiding is een Natuurbeschermingswet-vergunning door Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Holland afgegeven. Hierbij is de inbreuk op de natuur zorgvuldig beoordeeld en geconcludeerd dat hier 
geen sprake van is.  
 
De slaap strandhuisjes leveren ons inziens juist een differentiatie op in de recreatie in Julianadorp aan Zee en 
daarmee een meerwaarde voor de omgeving. Daarnaast is in dit geval feitelijk sprake van een inbreiding 
(verdichting) in plaats van een uitbreiding. De huisjes blijven beperkt tot de kuststrook tussen strandopgang de 
Zandloper en strandopgang Julianadorp. Deze strandopslagen zijn nu ook al het meest bezocht, vanwege de 
aanwezige voorzieningen daar. Toeristen die speciaal naar Julianadorp komen vanwege de weidse, ongerepte 
stranden hebben nog volop mogelijkheden langs onze kust. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor strandopslag 
Drooghe Weert of Strandopslag Falga. Deze strandslagen zijn specifiek aangewezen als “natuur/ruststrand 
zonder voorzieningen”.     
 
Al met al zien ziet het college geen aanleiding tot wijziging van het voornemen om vergunning te verlenen voor 
de uitbreiding van het aantal huisjes naar 90 stuks. Omdat zienswijzen zijn ingediend tegen het plan, kan het 
college echter pas vergunning verlenen nadat de raad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. 
Aan de raad wordt voorgesteld om voor de uitbreiding een verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
 
Inleiding 
Het college is voornemens een vergunning te verlenen voor de uitbreiding van het aantal slaap strandhuisjes op 
het strand bij Julianadorp aan Zee van 45 naar 90 stuks. Het voornemen om vergunning te verlenen heeft, 
samen met alle bij het dossier behorende stukken, van 2 maart t/m 12 april jl. ter inzage gelegen. Binnen deze 
periode hebben wij meerdere zienswijzen ontvangen ten aanzien van het plan. Nu er zienswijzen zijn ingediend, 
kan het college pas vergunning verlenen, nadat uw raad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven 
(zie ook onder het kopje “kader”). 
 
De ingediende zienswijzen hebben hoofdzakelijk betrekking op de inbreuk op de natuur en de vrees voor 
economische schade van de omliggende recreatiewoningen, vanwege de vermindering van de recreatiewaarde 
van het strand en het verdwijnen van de rust. De zienswijzen geven voor het college geen aanleiding tot 
wijziging van het voornemen om vergunning te verlenen. Om deze reden wordt uw raad gevraagd de verklaring 
van geen bedenkingen voor de uitbreiding af te geven. Onder het kopje “argumenten” wordt hier nader op 
ingegaan. 
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Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het creëren van (meer) bijzondere recreatiegelegenheden binnen onze gemeente, die de positie en het imago 
van Julianadorp aan Zee als recreatiebestemming nog meer verbeteren. 
 
Kader 
Het bestemmingsplan “Slaap Strandhuisjes Julianadorp aan Zee” maakt het mogelijk 45 slaap strandhuisjes + 1 
beheerderswoning te plaatsen op het strand bij Julianadorp aan Zee. Een uitbreiding naar 90 huisjes is in strijd 
met dit bestemmingsplan. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt de mogelijkheid om af te 
wijken van het bestemmingsplan. Na een zorgvuldige afweging heeft het college besloten de procedure tot 
afwijking van het bestemmingsplan op te starten.  
 
Aanvragen die afwijken van het bestemmingsplan en waartegen zienswijzen worden ingediend, dienen aan de 
raad te worden voorgelegd voor een verklaring van geen bedenkingen. In dit geval zijn er zienswijzen 
ingediend. De raad mag de verklaring van geen bedenkingen slechts weigeren in het belang van een goede 
ruimtelijke ordening, zo blijkt uit de wet (artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht). Uit bijgevoegde ruimtelijke 
onderbouwing en de nota van beantwoording blijkt dat een goede ruimtelijke afweging is gemaakt. 
 
Argumenten 
De zienswijzen die zijn ingediend tegen de uitbreiding hebben betrekking op het volgende: 
 
Inbreuk op de natuur 
De indieners van de zienswijzen geven aan dat de uitbreiding van het aantal slaap strandhuisjes een 
ontoelaatbare inbreuk heeft op de natuur.  
 
Het strand ligt nabij het Natura 2000-gebied “Duinen Den Helder & Callantsoog”. Dit is een beschermd 
natuurgebied. Projecten nabij dit beschermde natuurgebied mogen geen negatief effect hebben op de flora en 
fauna van het gebied. Vandaar dat voor ontwikkelingen in of nabij een beschermd natuurgebied een 
Natuurbeschermingswet-vergunning benodigd is. Om deze vergunning te verkrijgen moet voldoende zijn 
aangetoond dat het project geen nadelige gevolgen heeft voor de natuur. 

 
Op 6 maart 2012 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de vergunning voor de uitbreiding van het 
aantal huisjes verleend, nadat is geconcludeerd dat geen permanente negatieve effecten optreden. De 
volgende punten zijn hierbij bekeken: 

 
- Betreding van de duinen. 

Betreding van de duinen is verboden. Door middel van het plaatsen van een hekwerk onderaan de duinen 
en controle door de beheerder van de slaap strandhuisjes, worden de duinen niet aangetast. 

- Aantasting Duinlandschap 
Aantasting van het duinlandschap wordt voorkomen door de strandhuisjes op minimaal 3 meter vóór de 
duinvoet te plaatsen. De toegang van de huisjes is aan de strandzijde, waardoor recreanten niet aan de 
duinzijde komen. De huisjes komen op 70 cm hoge frames te staan waardoor het zand onbelemmerd onder 
de huisjes door kan waaien. In oktober worden de funderingen weggehaald, waardoor de verstuiving van 
het zand in de winter onbelemmerd zijn gang kan gaan. Door deze maatregelen wordt het duinlandschap 
niet aangetast. 

- Geluidsbelasting 
Het gebruik van geluidsapparatuur buiten de huisjes is niet toegestaan. Door de beheerder wordt hier op 
toegezien. Er zijn daarom geen verstorende effecten te verwachten. 

- Hinder door licht 
- Aan de voorzijde van de huisjes wordt verlichting geplaatst, zodanig dat geen verstoring van de natuur 

optreedt. De achterzijde van de huisjes worden niet verlicht. 
- Verstoring als gevolg van verkeersbewegingen 

Gebruikers van de strandhuisjes parkeren binnendijks en komen dan te voet naar de huisjes. De beheerder 
heeft een voertuig voor onder andere bevoorrading en vuilafvoer. Het gebruik van het voertuig wordt zoveel 
mogelijk beperkt en vindt alleen overdag plaats. 

- Plaatsingsperiode en gebruik apparatuur 
De op- en afbouw van de huisjes vindt plaats buiten het broedseizoen met behulp van tractoren en/of 
vrachtwagens. 

- Ontgrondingen, egalisering of andere bodemberoerende activiteiten 
Op seizoensbasis wordt water, elektra en een persriool aangelegd vlak onder het strand. De huisjes zelf 
staan op frames waarvoor niet gegraven hoeft te worden. 

- Afval 
De strandschoonmaak wordt verzorgd door een gespecialiseerd bedrijf. Er worden afsluitbare vuilnisbakken 
bij de huisjes geplaatst en de afvoer van het vuil wordt verzorgd door de beheerder. 
 

Al met al heeft de provincie geconcludeerd dat alleen gedurende de aanlegfase een tijdelijk verstorend effect 
optreedt in het aangrenzende Natura-2000 gebied. Dit verstorende effect is echter nihil en aanvaardbaar geacht 
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onder oplegging van de in de vergunning opgenomen voorschriften. Er zijn geen permanent negatieve effecten 
op het beschermde natuurgebied. De vergunning is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 
 
Waardevermindering 
De eigenaren van omliggende recreatiewoningen vrezen voor economische schade vanwege vermindering van 
de recreatiewaarde van het strand en het verdwijnen van de rust. 
 
Ons inziens is hier geen sprake van. De slaap strandhuisjes zorgen voor een differentiatie van de recreatie in 
Julianadorp aan Zee. De huisjes leveren een bijzondere, unieke vorm van overnachten op.  
 
Het afgelopen seizoen is gebleken dat de slaap strandhuisjes ervoor hebben gezorgd dat de positie en het 
imago van Julianadorp aan Zee als recreatiebestemming juist is verbeterd. Dit blijkt onder andere ook uit de 
lovende beoordelingen op vakantiesites, die hebben geleid tot een aanduiding voor de slaap strandhuisjes door 
Zoover (de grootste vakantiebeoordelaar in Nederland) als beste vakantiepark van het hele land.  

 
Daarnaast neemt de kuststrook die door de slaap strandhuisjes in beslag wordt genomen niet toe, omdat 
sprake is van inbreiding (verdichting) in plaats van uitbreiding. De huisjes komen dichter bij elkaar te staan 
(waarbij voldoende afstand tussen de huisjes gegarandeerd blijft, te weten ruim 4 meter) en blijven daarmee 
beperkt tot de kuststrook tussen strandopgang de Zandloper en strandopgang Julianadorp. Toeristen die 
speciaal naar Julianadorp komen voor de weidse, ongerepte stranden hebben nog volop mogelijkheden langs 
onze kust. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om strandopslag Drooghe Weert te nemen of strandslag 
Falga. Deze strandslagen zijn specifiek aangewezen als “natuur/ruststrand zonder voorzieningen”.     

   
Parkeren 
Door enkele indieners wordt nog opgemerkt dat het parkeren van de auto’s van de recreanten een probleem 
oplevert. 
 
Met de exploitant is de afspraak gemaakt dat de recreanten hun auto parkeren op het vakantiepark Ooghduyne. 
Hier is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Vanuit ooghduyne worden zij door de beheerder van de slaap 
strandhuisjes met hun bagage naar de bestemming gebracht.  

 
Gebleken is dat de recreanten van de slaap strandhuisjes gedurende hun verblijf de meeste tijd op het strand 
doorbrengen. Toch kan niet geheel worden voorkomen dat de recreanten tijdens hun verblijf de auto pakken en 
deze vervolgens op één van de parkeerterreinen bij de strandopslagen parkeren in plaats van op het 
vakantiepark Ooghduyne.  
 
Het parkeerterrein bij strandopslag “de Zandloper” heeft een capaciteit van 250 parkeerplaatsen, het terrein bij 
strandopslag “Julianadorp” 400 parkeerplaatsen. Beide parkeerterreinen kennen voor het normale gebruik een 
overmaat, met uitzondering van de piekmomenten tijdens hele hete zomerse vakantiedagen. Op deze dagen 
kan door strandbezoekers echter ook gebruik gemaakt worden van de omliggende parkeerterreinen bij de 
naastgelegen strandopslagen. Het parkeren leidt dan ook niet tot problemen.  
 
Conclusie  
De ingebrachte zienswijzen geven voor het college geen aanleiding tot wijziging van het voornemen om 
vergunning te verlenen voor de uitbreiding van het aantal huisjes naar 90 stuks. In de bijlage is de nota van 
beantwoording van de zienswijzen opgenomen, waarin door ons uitgebreid wordt ingegaan op de zienswijzen. 
 
Uw raad wordt voorgesteld om de verklaring van geen bedenkingen af te geven, omdat sprake is van een 
goede ruimtelijke onderbouwing van het project. Er wordt geen inbreuk gemaakt op de natuur. Daarnaast zet de 
toevoeging/uitbreiding van een uniek toeristisch product in Julianadorp aan Zee onze gemeente op de kaart en 
blijft er ook voor de mensen die op zoek zijn naar rust en ruimte voldoende mogelijkheden binnen onze 
gemeentegrenzen. Het stuk strand dat door de huisjes in beslag wordt genomen neemt, met de uitbreiding van 
het aantal naar 90 huisjes, immers niet toe. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Tegen het bouwplan zijn zienswijzen ingediend. De grootste zorg is de aantasting van de natuur en de 
waardevermindering van de omliggende recreatiewoningen. Onder het kopje argumenten is hier uitvoerig op 
ingegaan. 
 
Naast de bezwaren die de gemeente heeft ontvangen ten aanzien van het plan, zijn ook veel positieve geluiden 
binnengekomen met betrekking tot deze nieuwe vorm van recreëren. De huisjes zitten voor het komende 
seizoen al helemaal vol. Ook vorig seizoen zijn alle huisjes continu volgeboekt geweest. Door Zoover, de 
grootste vakantiebeoordelaar in Nederland, zijn de strandhuisjes afgelopen seizoen als beste vakantiepark 
aangewezen van heel Nederland. 
  
 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 4 van 4 

Financiële consequenties 
Geen. 
 
Communicatie 
De indieners van de zienswijzen krijgen de nota van beantwoording van de zienswijzen toegestuurd. 
 
Realisatie 
De uitbreiding van het aantal strandhuisjes van 45 naar 90 stuks vanaf volgend seizoen (voorjaar 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
Den Helder, 7 juni 2012 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
H. Raasing  
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