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Hellingbaan Molenslag

Geachte raad,
In een motie van 6 november 2018 is voorgesteld bij Molenslag een hellingbaan te realiseren ter
plaatse van de huidige trap.
Hiermee informeren wij u dat de hellingbaan zal worden gerealiseerd binnen het door u reeds
vrijgegeven budget voor het verbeteren van de strandslagen.
Door de aanleg van een hellingbaan bij strandopgang Molenslag ontstaat voor leveranciers van de
strandtenten een rechtstreekse verbinding tussen het strand en Monster. Hierdoor hoeven leve
ranciers van de strandtenten bij Molenslag geen gebruik meer te maken van het duinfietspad. Bo
vendien ontstaat voor hulpdiensten een rechtstreekse verbinding tussen het strand en Monster.
Op verzoek van de raad is onderzocht of een hellingbaan op een andere, meer noordelijk gelegen,
locatie tot de mogelijkheden behoort. Voor de aanleg van een hellingbaan in dat gebied moet een
nieuwe doorsnijding worden gemaakt door het Natura 2000-gebied heen. Dit leidt tot een aantas
ting van de natuurwaarden en is daarmee in strijd met de natuurwetgeving. Het aanleggen van
een hellingbaan op een andere locatie dan Molenslag is daardoor geen alternatief.
Om te voldoen aan natuurwetgeving is adequate toegangsregulering een vereiste. Om de toegang
te reguleren zal daarom gebruik worden gemaakt van camerabeveiliging en tevens zal een slag
boom worden geplaatst.
In het huidige Meerjareninvesteringsplan is geen rekening is gehouden met de aanleg van een
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hellingbaan. De aanleg, geraamd op circa C 384.000,-, wordt daarom gedekt vanuit het budget
verbetering strandslagen. Dit budget is daarmee nagenoeg volledig uitgeput.
Voor de realisatie van andere gewenste verbeteringen op de strandslagen, bijvoorbeeld het fietsparkeren bij de strandslagen, het invalidentoilet Beukel en het verbeteren van de toegang bij
Vlugtenburg, moet naar nieuwe middelen worden gezocht. Vooralsnog zijn deze niet beschikbaar.
Er zijn gesprekken gevoerd met de ondernemers van the Coast, Bondi Beach en Westbeach (alle
drie gevestigd bij strandopgang Molenslag). Alle drie de ondernemers geven aan in principe mee
te willen financieren aan de aanleg van de hellingbaan.
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De voorwaarden waaronder en voor welk bedrag de ondernemers willen meefinancieren moeten
nog nader worden besproken en worden de komende tijd vastgelegd in onderlinge overeenkom
sten.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
de burgemeester
de sş^reta

indler

19-0148131

