
Blaricum Beach, een strandtent in beschermd natuurgebied. Kan dat? 

De Vrienden van het Gooi maken zich zorgen over ontwikkelingen rond het Voorland van de 
Stichtse brug.  

Het Voorland van de Stichtse brug is een bijzonder natuurgebied. Het is terecht aangewezen als 
onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Een kwestie van nationaal belang dus. Dat betekent 
dat de gemeente geen plannen mag maken die niet voldoen aan de regels van de provincie. Het 
gebied is weliswaar door de gemeente aangewezen voor recreatie, maar is vervolgens door de 
provincie aangewezen als natuur. Dat laatste met beperkte mogelijkheden voor recreatie. Intensief 
gebruik en bebouwing worden nadrukkelijk uitgesloten. Je mag hier volgens de provincie dus niet 
bouwen.  

Maar de praktijk is anders. Vorige week is een vergunning verleend voor het plaatsen van een 
tijdelijke strandtent die in november vervangen moet worden door een paviljoen voor de langere 
termijn. Ook dit zal tijdelijk zijn, maar dan voor 10 jaar. Volgens de gemeente omdat er toch nog 
plannen zijn om Blaricum aan Zee te realiseren. Dit leek niet door te gaan omdat de financiering niet 
rond kwam. Zonder zicht op een financierbaar plan voor Blaricum aan Zee is het strandpaviljoen hier 
voor lange tijd welkom, vindt de gemeente. De VVG vindt dat als je iets wil bouwen voor langere tijd 
dat zonder dat er zicht op is dat dat gebouw ook weer verdwijnt er een bestemmingsplan moet 
worden opgesteld. Het verlenen van een tijdelijke Omgevingsvergunning voor tien jaar, een looptijd 
die gelijk is aan die van een bestemmingsplan, is een poging om een zorgvuldige ruimtelijke afweging 
te omzeilen. 

De VVG begrijpt weinig van het verlenen van de vergunning. Het is in strijd met zowel de eigen 
Beheerverordening van de gemeente als met de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Dat de 
strandtent op het minder kwetsbare deel van het gebied ligt doet hier niet aan af. 

Frappant is dat de Provincie, zo laat de gemeente weten, de tijdelijke strandtent ziet als passend 
binnen haar beleid. De VVG wil duidelijkheid over argumenten en afwegingen van zowel gemeente 
als provincie; waarom wijken zij af van het eigen beleid?  
Staatsbosbeheer, die het Voorland in eigendom heeft,  heeft verklaard dat de tijdelijke strandtent op 
deze plaats geen probleem is. Ook dit verwondert de vereniging. Misschien speelt een rol dat 
Staatsbosbeheer hier een financieel belang bij heeft.  

De VVG is niet tegen iedere vorm van horeca. Het is gebleken dat er behoefte is aan een hapje of 
drankje na het strandbezoek. Maar bij beperkte recreatie past beperkte horeca: kleinschalig en 
alleen in strandseizoen, gericht op badgasten.  
De VVG wil duidelijkheid over de vraag of de gemeente, de provincie en de terreineigenaar met deze 
kwestie zowel bestuurlijk als juridisch wel verantwoord omgaan en beraadt zich op de te nemen 
stappen.  

 


