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Context en aanleiding 

Bij de gemeente Blaricum is een aanvraag omgevingsvergunning gedaan 

voor de oprichting van een tijdelijk strandpaviljoen (max. 10 jaar) aan 

het Voorland in Blaricum. Hiervoor wordt, op basis van artikel 2.12, 

eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo, buitenplans afgeweken van 

het bestemmingsplan; in voorliggende situatie de beheersverordening 

Voorland Stichtse Brug (vastgesteld 23 september 2014). 

 

Vrijwel het gehele Voorland is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

(PRV) aangewezen als NNN. Het deel waar het paviljoen is voorzien is 

ook als zodanig bestemd in de beheersverordening met het ‘besluitvlak 

Waarde EHS’, in combinatie met het ‘besluitvlak Zone Recreatie’ 

 

Saldobenadering 

De gemeente Blaricum heeft aangegeven dat door middel van de 

saldobenadering op basis van artikel 19.3 het plan gemotiveerd gaat 

worden voor wat betreft de ligging in het NNN. In onze ambtelijke brief/ 

memo van 28 november 2019 hebben wij aangegeven dat we in 

principe een positieve grondhouding hebben ten opzichte van het plan 

onder de voorwaarden dat: 

 De saldobenadering wordt uitgewerkt en wordt gemotiveerd dat per 

saldo geen sprake is van een significante aantasting van de 

wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een vermindering van de 

oppervlakte van het NNN of van de samenhang tussen die gebieden 

(art. 19.3)
1
. 

 Er akkoord is van het Waterschap/ Waternet Amstel, Gooi en Vecht 

indien hun belangen in het geding zijn. 

 

Instemming met de NNN-saldering 

Middels deze brief wordt ambtelijk ingestemd met de NNN-saldering, 

zoals vastgelegd in het onderstaande kaartbeeld
2
. Dit kaartbeeld is 

integraal onderdeel van deze brief en tevens opgenomen als bijlage. 

 

                                                 

1

 Naast bovengenoemde voorwaarden aangaande de saldering van NNN zijn nog vier 

voorwaarden genoemd. Deze blijven onverminderd van kracht. Gemakshalve 

verwijzen we daarvoor naar de brief/ memo van 28 november 2019, waarbij 

opgemerkt dient te worden dat de ARK reeds heeft aangegeven ten aanzien van de 

ruimtelijke kwaliteit geen onoverkomelijke bezwaren te hebben t.o.v. het bouwplan 

en daarmee aan deze voorwaarde is voldaan. 

2

 Voorstel NNN-zone dijklichaam Gooise zomerkade Verbinding NNN Stichtse 

Voorland - NNN Blaricum Bijlage 1, Royal Haskoning DHV, 15-01-2020, A0719-VO-

W357 
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Het kaartbeeld gaat uit van: 

 6.100 m
2
 aan saldering.  

 Het huidige NNN wordt niet ontgrensd, aangezien het voorziene 

strandpaviljoen niet permanent is en het strand de samenhang van 

het NNN moet waarborgen. 

 Er wordt een beheerplan voor het salderingsgebied opgesteld, 

waarin voor het stuk van Waternet het beheer met Waternet wordt 

afgestemd. Aangegeven wordt door wie het beheer wordt 

uitgevoerd. Tevens vindt voor het noordelijk deel van het strand 

monitoring plaats en aangepast maaibeheer.   

 Wij zijn er niet van overtuigd dat het minder intensief maaien van 

waardevolle vegetaties afdoende is om het verdwijnen van 

bijzondere soorten door de toename van het aantal recreanten te 

voorkomen. Vandaar onze voorwaarde (zie hiervoor) dat daar de 

bijzondere soorten jaarlijks gemonitord worden. En als na 

bijvoorbeeld 3 jaar blijkt dat de soorten wel degelijk achteruit gaan, 

dan dient alsnog een hek voor dat deel van het strand te worden 

geplaatst. 

 Net als het bestaande deel en het perceel op de dijk wordt het 

gemeentelijk salderingsdeel ingericht als fauna- en kruidenrijk 

grasland ( type12.02). 

 De volgende beheervoorschriften zijn van toepassing voor fauna en 

kruidenrijk grasland N12.02 en worden in acht genomen: 

o Een of twee keer per jaar maaien, indien mogelijk gefaseerd 

maaien. 
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o Het perceel moet grotendeels uit gras bestaan en met 

minstens 20 % kruiden. 

o Om verzuring tegen te gaan kan, bij uitzondering, ruige 

stalmest of kalk toegepast worden. 

o Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan. 

 

Tot slot. In de ruimtelijke onderbouwing die wij augustus 2019 

ontvingen, werd nog verwezen naar inbreng van gronden uit de 

kavelruil van Gebiedsakkoord de Kampen als optie voor de saldering. 

Dit is volgens ons niet mogelijk, zoals toen per mail ook is meegedeeld 

en eveneens opgenomen in de memo/ brief van 28 november 2019.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Job van Schuppen 

Provincie Noord-Holland | Beleidsadviseur Gooi en Vechtstreek 
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