
 

 
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Blaricum 
Kerklaan 16 
1261 JB Blaricum 
 
Naarden / Huizen, 16 april 2019 
 
 
Betreft: Recreatieve ontwikkeling Voorland Stichtse Brug 
 
 
 
Geachte College, 
 
Wij richten ons graag tot u met enkele vragen betreffende de ontwikkelingen op het Voorland van de 
Stichtse Brug. 
 
Onze vragen komen voort uit ongerustheid. Door uitspraken en krantenberichten is het beeld 
ontstaan dat in dit gebied met hoofdfunctie Natuur naar aanzienlijke intensivering van het recreatief 
gebruik wordt gestreefd, waaronder tijdelijke en permanente bebouwing op het strand. 
 
De Vereniging Vrienden van het Gooi zet zich al sinds 1935 in voor behoud van het waardevolle 
groene karakter van het Gooi. Het Voorland van de Stichtse brug heeft zich ontwikkeld tot een 
bijzonder natuurgebied en geniet daarom bescherming als onderdeel van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Onze Vereniging volgt het gebruik, de plannen en de vergunningsprocedures met 
aandacht. 
 
Wij hebben ons verdiept in de vigerende juridische kaders. In de eerste plaats uw 
Beheersverordening 2014, met kracht van bestemmingsplan. 
Het recreatiestrand valt onder artikel 3 Zone Recreatie. Het gaat uitsluitend om dagrecreatie. In 
artikel 3.2.1. staat “Uitsluitend de bestaande bebouwing in de vorm van gebouwen en bouwwerken 
is toegestaan, zoals deze aanwezig is op het tijdstip van inwerkintreding van het plan.” Dit betreft 
uitsluitend de twee bestaande toiletgebouwen en het gebouw van de reddingsbrigade.  
 
Berichten over het binnenkort toestaan van een tijdelijke strandtent op het strand kunnen wij hier 
niet mee rijmen. Ons lijkt dat hiervoor een Omgevingsvergunning nodig is die moet worden getoetst 
aan uw Beheerverordening en – omdat het in het NNN ligt -  ook aan Art.19 van de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening 2018. Het laatste houdt in dat ontwikkelingen niet op gespannen voet 
mogen staan met de door Provinciale Staten vastgestelde Wezenlijke Kenmerken en Waarden van dit 
NNN-gebied. 
Onze eerste vraag is: treft u voorbereidingen om via het verlenen van een Omgevingsvergunning een 
tijdelijke strandtent in de vorm van een bouwwerk toe te staan? Wij hebben begrepen dat uw Raad 
bij motie op voortgang hiervan heeft aangedrongen. 
 
 

 



 

 
 

Onze tweede vraag betreft berichten over een permanente strandtent die al na de komende zomer 
gebouwd zou kunnen worden. Wij hebben begrepen dat wethouder Mw. Kennis heeft uitgesproken 
dat daarvoor een bestemmingsplan nodig is.  
 
Een extensieve mate van recreatief medegebruik van het Voorland is voor onze Vereniging een 
gegeven. Uw Beheersverordening voorziet daarin. Een passend horeca-aanbod voor strandbezoekers 
kan worden geboden vanuit een mobiele voorziening op de parkeerplaats, met een APV vergunning 
zoals die eerder is verleend voor 15 juli tot en met 30 september 2018. 
 
Een strandtent die tot laat in de avond open is trekt ook andere bezoekers dan badgasten. Dan is er 
geen sprake meer van recreatief medegebruik maar van een zelfstandige nieuwe horecafunctie 
binnen een gebied met hoofdfunctie Natuur. 
Wij delen de mening van de wethouder dat hiervoor een nieuw bestemmingsplan nodig is en vragen 
u ons te informeren over de voortgang van de voorbereiding hiervan. 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur,  
 

    
 
 
Hans Metz, voorzitter    George Laeijendecker, wnd. secr. 
 
 
 
 
 
In afschrift aan: 
De Leden van de Gemeenteraad van de gemeente Blaricum 
De Leden van de Provinciale Statencommissie voor Natuur, Landbouw, Water en Milieu 


