Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Blaricum
Kerklaan 16
1261 JB Blaricum

Huizen, 9 mei 2019

Betreft: Voorland bij de Stichtse Brug
Geacht College,
In vervolg op het plezierige gesprek dat wij afgelopen dinsdag mochten hebben met mevrouw
Kennis, mevrouw Boersen en mevrouw Loman over de vergunning en de realisering van de
strandtent op het Voorland bij de Stichtse brug willen wij graag uw aandacht vragen voor het
volgende.
Wij hebben geconstateerd dat er, behalve een strandtent en – al eerder – een volleybalterrein,
inmiddels op het Voorland diverse vormen van verharding zijn aangebracht en dat een groot
aantal betonnen platen is gedeponeerd. De vraag rijst of hier sprake is van een relatie met de
tijdelijke vergunning voor de strandtent dan wel dat hier sprake is van voorzieningen buiten de
vergunning. In beide gevallen verbaast het ons dat daarover in het gesprek van afgelopen dinsdag
geen mededelingen zijn gedaan.
Zo te zien lijkt het dat door deze nieuwe toevoegingen alleen het beslag dat er voor recreatieve
functies wordt gelegd op het terrein omvangrijker is dan de vergunning voor de strandtent doet
vermoeden; ook lijkt het er op dat er aanzienlijke schade is en wordt toegebracht aan de
ondergrond van het Voorland.
Graag horen wij van u wat de bedoeling is van de toegevoegde verharding en van de
geconstateerde betonnen platen en hoe dat zich verdraagt met het Natuurnetwerk Nederland.

Tenslotte zouden wij er prijs op stellen als wij, ter completering van ons dossier, een afschrift
zouden kunnen ontvangen van de schriftelijke toestemming van de provincie voor het verlenen
van de vergunning voor de strandtent door de gemeente. Het bericht waar tijdens ons gesprek
door mevrouw Loman vanaf haar smartphone uit is geciteerd. Wij zien dit bericht als een
onlosmakelijk, en daarmee ook openbaar, onderdeel van de vergunning.

Met vriendelijke groet,

H. Metz
voorzitter

W. Biermann
secretaris

In afschrift aan:
College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Statencommissie voor Natuur, Landbouw, Water en Milieu Provincie Noord-Holland

