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Geachte heer Van de Beld, 
 

Zeewolde 

U heeft op 17 juni namens de fractie van de ChristenUnie ex artikel 36 
vragen gesteld over het gebruik, de inrichting en het beheer van het 
Lanterstrand. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen. In deze brief is 
telkens eerst uw vraag weergegeven en dan het daarbij behorende 
antwoord.  
 
Vraag:  
Er staan borden bij het strand waarin wordt geadviseerd niet te zwemmen. 
Nergens staat waarom dit  advies geldt en daarbij wordt het advies veelal 
niet gevolgd. Kan het college aangeven waarom dit advies nog steeds van 
kracht is en of dit naar de mening van het college ter plaatse niet beter 
gecommuniceerd kan worden? 
 
Antwoord:  
Op    bo                    “S               , A     : NI T ZW MM N! H   
strand is nog niet af (mede omdat gewacht is op de onderzoeksgegevens van 
de waterkwaliteit). Voor een veilig gebruik is het nodig dat er drijflijnen 
aanwezig zijn, toiletten/douches en afvalcontainers. De omgevingsdienst 
heeft dringend geadviseerd waarschuwingsborden te plaatsen of het strand 
met hekken af te sluiten zolang het strand niet is ingericht.  
In overleg met Communicatie zullen wij over het gebruik en de voortgang 
van de inrichting van het Lanterstrand (evt. gecombineerd met de Tulp) 
informatie verschaffen. Dit heeft tot nu toe onvoldoende aandacht gekregen.  
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Vraag:  
Het strand is niet voorzien van prullenbakken. Kan het college aangeven of 
deze nog worden geplaatst, en zo ja wanneer dat het geval zal zijn?  
 
Antwoord:  
Het concept inrichtingsplan van het Lanterstrand is al gereed. Daarop zijn 
ondergrondse afvalcontainers, gelijk aan die op het Woldstrand, ingetekend. 
Het inrichtingsplan kan nog niet worden uitgevoerd omdat er nog 
onvoldoende budget beschikbaar is. Hierover zal de gemeenteraad dit jaar 
wordt geadviseerd. Er is wel budget voor het aanbrengen van een aantal 
ondergrondse afvalbakken. Dit zal op korte termijn worden uitgewerkt en 
worden gerealiseerd.  
 
Vraag:  
Het strand is verboden voor honden. Dit is aangegeven door middel van 
borden. Toch laten hondenbezitters, ook als er gezonnebaad wordt op het 
strand, hun honden daar lopen. Kan het college aangeven op welke manier 
zij denken dit ongewenste gedrag te verminderen of uit te sluiten? Zou het 
handhaven of waarschuwen door een BOA een oplossing zijn volgens het 
college? 
 
Antwoord:  
Binnenkort wordt de nieuwe hondenkaart vastgesteld. Daarop is duidelijk 
aangegeven dat het Lanterstrand verboden gebied is voor honden. Op de 
huidige hondenkaart is het Lanterstrand niet aangegeven. De kaart en de 
borden op het strand spreken elkaar dus tegen. Na de vaststelling van de 
nieuwe hondenkaart (na de zomer) zal deze kaart en dus ook de regel dat 
honden niet welkom zijn op het Lanterstrand, worden gecommuniceerd.  
H   h      op u                 ho     op h                 oo  BOA’  z   
op korte termijn meer aandacht krijgen. Men zal niet direct gaan beboeten 
maar vooral gaan sturen/begrip vragen.  
 
Vraag:  
Enige tijd geleden werd het water bij het strand/Tulpeiland gebruikt om te 
kitesurfen. Onze fractie heeft begrepen dat dit verboden is omdat het 
Wolderwijd onderdeel uitmaakt van Natura 2000 gebied. 
Kan het college aangeven of deze aanname klopt? Is het college bereid te 
onderzoeken of er toch nog mogelijkheden zijn om kitesurfen toe te staan?  
 
Antwoord:  
Kitesurfen is op basis van het Binnenvaart Politie Reglement verboden. Voor 
kitesurflocaties kan hiervoor wel ontheffing worden gevraagd. Echter, bij een 
kitesurflocatie in Natura 2000 gebied ligt dit complexer, omdat vliegers een 
verstorende werking kunnen hebben op de aangewezen (beschermde) 
soorten. Met name vogels schrikken van een vlieger. Voor medewerking aan 
een gebruik als kitesurfzone is daarom ook een vergunning nodig in het 
kader van de NB-wet.  
Momenteel lopen er verkennende gesprekken met andere overheden om te 
onderzoeken of op meer locaties rondom het Wolderwijd kitesurfen mogelijk 
gemaakt kan worden. Wellicht dat er onder nader te bepalen condities en 
gedurende bepaalde perioden in het jaar toch ruimte gevonden kan worden 
om dit toe te staan. Daarbij wordt rekening gehouden met de veiligheid van 
zwemmers. Surfen en zwemmen gaat vaak niet goed samen.  
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Om letsel te voorkomen wordt daarom het gebruik van het strand bij 
voorkeur gesegmenteerd. Zo is op het Woldstrand onderscheid gemaakt 
tussen kinderstrand, jongerenstrand en surfstrand. Iets dergelijks zou ook 
gedaan kunnen worden bij het Lanterstrand en Stille strand.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Zeewolde, 
de secretaris, de burgemeester, 

 
 

R.C. van Nunspeet G.J. Gorter 
 
 
 
 



 

 

Zeewolde 17 juni 2020 

 

Ex artikel 36 vragen “recreatie Lanterstrand (strand bij Tulpeiland)”  

 

Geacht college, 

Tijdens de afgelopen warme periode konden wij constateren dat al veel bezoekers het strand bij het 

Tulpeiland (Lanterstand) weten te vinden. Wat ons betreft een enorme aanwinst voor ons dorp. Wel 

wordt onze fractie aangesproken over een aantal onduidelijkheden en/of ergernissen die bij 

bezoekers leven.  

Er staan borden bij het strand waarin wordt geadviseerd niet te zwemmen. Nergens staat waarom dit 

advies geldt en daarbij wordt het advies veelal niet gevolgd.  

Kan het college aangeven waarom dit advies nog steeds van kracht is en of dit naar de mening van 

het college ter plaatse niet beter gecommuniceerd kan worden? 

Het strand is niet voorzien van prullenbakken.  

Kan het college aangeven of deze nog worden geplaatst, en zo ja wanneer dat het geval zal zijn? 

Het strand is verboden voor honden. Dit is aangegeven door middel van borden. Toch laten 

hondenbezitters, ook als er gezonnebaad wordt op het strand, hun honden daar lopen.  

Kan het college aangeven op welke manier zij denken dit ongewenste gedrag te verminderen of uit te 

sluiten? Zou het handhaven of waarschuwen door een BOA een oplossing zijn volgens het college? 

Enige tijd gelden werd het water bij het strand/Tulpeiland gebruikt om te Kitesurfen. Onze fractie 

heeft begrepen dat dit verboden is omdat het Wolderwijd onderdeel uitmaakt van Natura 2000 

gebied. 

Kan het college aangeven of deze aanname klopt? Is het college bereid te onderzoeken of er toch 

nog mogelijkheden zijn om kitesurfen toe te staan? 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie ChristenUnie 

E. v/d Beld 


