
Erratum Nota Strandbeleid 2008 (DSB 2008-01215) 
 
 
Naar aanleiding van de inspraakreactie van het Hoogheemraadschap van Delfland worden in de Nota 
Strandbeleid 2008 de volgende tekstuele aanpassingen (onderstreept) doorgevoerd. 
 
 
 
Pagina 15:  
 

Hoogheemraadschap van Delfland 
De bebouwing op het strand is aan regels gebonden. Volgens de jaarlijkse vergunning van 
Delfland dienen de strandtenten te worden geplaatst aan de hand van aanwijzingen namens of 
door de directeur-ingenieur van het Hoogheemraadschap en wel ten minste; 

 
Wijzigen in: 
 

Hoogheemraadschap van Delfland 
De bebouwing op het strand is aan regels gebonden. Volgens de jaarlijkse vergunning van 
Delfland dienen de strandtenten te worden geplaatst en wel ten minste; 

 
 
 
Pagina 23: 
 

Motorvoertuigen 
Het rijden met motorvoertuigen over het strand is zowel in de Keur (art. 57) van het 
Hoogheemraadschap als in de APV (art. 35) verboden. Er bestaat de mogelijkheid om van dit 
verbod ontheffing te verlenen. Er is dan zowel van Delfland als de gemeente een ontheffing 
nodig. Dit leidde in het verleden vaak tot verwarring bij de gebruiker van de ontheffing. Om 
het bovenvermelde probleem te ondervangen is jaren geleden de vergunningverlening voor 
rijden op het strand door het Hoogheemraadschap gemandateerd aan de gemeente (één-loket). 
De gemeente hanteert voor rijden op het strand een zeer terughoudend beleid. Het strand is 
dermate druk bezocht dat het rijden met een voertuig over het strand niet gewenst is. 
Hulpdiensten en gemeentelijke diensten of bedrijven die in opdracht van de gemeente op het 
strand werken krijgen ontheffing voor het rijden over het strand.  
 

 
Wijzigen in:  
 

Motorvoertuigen 
Het rijden met motorvoertuigen over het strand is zowel in de Keur Delfland 2008 (art. 13, lid 
3) van het Hoogheemraadschap als in de APV (art. 35) verboden. Er bestaat de mogelijkheid 
om van dit verbod ontheffing te verlenen. Er is dan zowel van Delfland als de gemeente een 
ontheffing nodig. Dit leidde in het verleden vaak tot verwarring bij de gebruiker van de 
ontheffing. Om het bovenvermelde probleem te ondervangen is jaren geleden de 
vergunningverlening voor rijden op het strand door het Hoogheemraadschap gemandateerd 
aan de gemeente (één-loket). De gemeente hanteert voor rijden op het strand een zeer 
terughoudend beleid. Het strand is dermate druk bezocht dat het rijden met een voertuig over 
het strand niet gewenst is. Hulpdiensten en gemeentelijke diensten of bedrijven die in opdracht 
van de gemeente op het strand werken krijgen ontheffing voor het rijden over het strand. 


