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Geheim of openbaar (Wet openbaarheid van bestuur) 

Openbaar 

 

Onderwerp  

Omgevingsvergunning strandpaviljoen Voorland Stichtse Brug 

 

Kennisnemen van 

Kennis nemen van het besluit van het college om vergunning te verlenen, voor een periode van 10 

jaar, voor een strandpaviljoen op het Voorland Stichtse Brug. 

 

Aanleiding (inleiding) 

Zoals u bekend is door de J.C. Geesink Beheer Maatschappij B.V., initiatiefnemer van het plan 

Blaricum aan Zee, vorig jaar een vergunning aangevraagd voor de bouw van een tijdelijk 

strandpaviljoen op het Voorland Stichtse Brug. Omdat de grond waarop gebouwd wordt in het 

zogenaamde Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt, diende elders aangrenzende grond aangewezen 

te worden, die aan het NNN kan worden toegevoegd, zodat per saldo er geen NNN-gebied verloren 

gaat. Die grond is gevonden in het aangrenzende dijktracé en een stukje grond in de 

Blaricummermeent als o derdeel va  het li eair park . Dit gebied kan vrij eenvoudig worden 

heringericht met dezelfde natuurwaarden als het kruidenrijk grasland in het NNN-gebied. Zowel de 

provincie als het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben hier mee ingestemd. Hiermee is de 

grootste belemmering voor de bouw van het tijdelijk strandpaviljoen weggenomen. 

 

Kernboodschap 

Nu de provincie en het waterschap hebben ingestemd met de zogenaamde saldo-benadering van de 

gemeente, was er geen belemmering meer voor de verlening van de omgevingsvergunning voor het 

strandpaviljoen voor een periode van 10 jaar. De bouw zal vermoedelijk in het najaar van 2020 

starten, afhankelijk van eventuele procedures. Dat betekent dat voor dit jaar mogelijk weer een 

vergunning voor komend seizoen verleend zal worden aan de uitbaters van het Vitus, voor de bouw 

van een klein strandpaviljoen, nadat hiervoor de benodigde vergunningen zijn aangevraagd. De 

realisatie van het strandpaviljoen is door u mogelijk gemaakt door vaststelling van de Strategische 

Visie Blari u , Authe tiek dorp i  t Gooi  ,  de  Structuurvisie Voorla d Sti htse rug  4) 

en de Beheersverorde i g Voorla d Sti htse rug  4 .  
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Consequenties 

Met de totstandkoming van het strandpaviljoen wordt voorzien in een reeds geruime tijd gewenste 

ontwikkeling van het gebied.  

 

Communicatie 

Deze raadsinformatiebrief zal ook aan de pers kenbaar worden gemaakt. 

 

Bijlage(n) 

Omgevingsvergunning strandpaviljoen Voorland te Blaricum 

 

  

 

 

 


