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INITIATIEFVOORSTEL 

 
 
Onderwerp 
Aanleg strandje Hansweert 
 
Voorstel 
De fractie van de PvdA stelt de gemeenteraad voor: 
1) te besluiten tot de aanleg van een strandje bij de kern Hansweert, van 10 bij 70 meter (variant 

3 uit collegebesluit 14.018156, vastgesteld d.d. 18 augustus 2014), grenzend aan het perceel 
van Aannemingsmaatschappij Van der Straaten B.V.; 

2) het college op te dragen: 
a)  in overleg te treden met eigenaar van het perceel, alsmede het Projectbureau Zeewerin-

gen; 
b) op de kortst mogelijke termijn de raad een tijdpad voor de realisatie van het strandje voor te 

leggen; 
c) in het tijdpad, conform de overweging in genoemd collegebesluit van 18 augustus 2014, 

aansluiting te zoeken bij de dijkwerkzaamheden Werfdijk Hansweert; 
3) de kosten voor de aanleg van het strandje, ad € 107.129,25 ten laste te brengen van de Alge-

mene Reserve. 
 
steller : C.A. Verburg 
namens : PvdA Reimerswaal 

 
Inleiding 
In december 2014 vond een debat plaats over de mogelijkheid te komen tot de realisatie van een 
strandje bij Hansweert. Doel van het debat was te komen tot een aanpak, waarbij de geplande 
dijkwerkzaamheden en de in augustus 2014 door het college vastgestelde mogelijkheden werden 
gecombineerd.  
Toen begin april 2015 navraag naar de stand van zaken werd gedaan, gaf de verantwoordelijk 
portefeuillehouder aan, ondanks de overwegingen uit december 2014, vooralsnog niet met een 
voorstel naar de gemeenteraad te zullen komen. 
 
Argumenten 
Het college toont zich erg passief in dit dossier. Ondanks dat het college op 18 augustus 2014 wel 
de mogelijkheden en kansen heeft vastgesteld in een besluit dat de aanzet tot een voorstel aan de 
raad zou moeten vormen, is daadwerkelijke actie uitgebleven.  
 
Ook initiatieven van derden blijken door het college niet te worden gewaardeerd. Voorbeelden van 
de passieve houding zijn het uitblijven van reacties op plannen van Horeca-ondernemers, alsmede 
het niet ingaan op de bereidwilligheid van de eigenaar van het beoogd perceel en het projectbu-
reau Zeeweringen om in deze ‘werk met werk’ te maken 
 
Het college is in augustus van 2014 (adviesnummer: 14.018156) geadviseerd rondom de stand 
van zaken. Op dat moment waren drie varianten voor een aan te leggen strandje in beeld.  
Variant 3 bleek daarbij haalbaar (gezien de gemelde medewerking van eigenaar en projectbureau) 
en in het ambtelijk advies ook de voorkeur te genieten. Het college heeft vervolgens ingestemd 
met deze variant als uitgangspunt voor nader overleg met betrokken partijen.  
 

In te vullen door de griffie 
Case - nummer  : 15.002503  

Poststuknummer : 15.010919 

 

Raadsbehandeling 
behandeld :  

besluit     :  
   voor :  
   tegen :  
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De betrokken partijen, te weten Projectbureau Zeeweringen en Aannemingsmaatschappij Van der 
Straaten B.V., blijken conform dit advies beide bereid te zijn medewerking te verlenen aan de rea-
lisatie van een strandje. De Aannemingsmaatschappij stelt wel enkele voorwaarden, die in de rea-
lisatie eenvoudig kunnen worden meegenomen.  
 
In een bijlage van het advies worden de drie varianten ook financieel nader in kaart gebracht. De 
genoemde voorwaarden (in het bijzonder een nieuw te plaatsen afscheiding) zijn meegenomen in 
deze berekeningen. De kosten voor de zg. variant 3 zijn als volgt weergegeven: 
 

 
 
Overlegresultaten 
De fractie van de PvdA heeft diverse keren aandacht gevraagd voor de aanleg van het strandje, 
alsmede de aloude wens vanuit de bevolking om deze voorziening te realiseren. Lange tijd bleek 
realisatie, om verschillende redenen, niet haalbaar. Inmiddels is deze mogelijkheid er wel. 
 
De fractie heeft het college bij herhaling opgeroepen actie te ondernemen en in te gaan op de be-
reidwilligheid van betrokken partijen. Helaas is er tot op heden niets bereikt. 
De fractie heeft zich derhalve genoodzaakt te zien, op basis van bovengenoemde ambtelijke advi-
sering, zelf een voorstel te formuleren.  
 
Aanpak/Uitvoering 
De fractie van de PvdA stelt de gemeenteraad voor: 
1) te besluiten tot de aanleg van een strandje bij de kern Hansweert, van 10 bij 70 meter (variant 

3 uit collegebesluit 14.018156, vastgesteld d.d. 18 augustus 2014), grenzend aan het perceel 
van Aannemingsmaatschappij Van der Straaten B.V.; 

2) het college op te dragen: 
a)  in overleg te treden met eigenaar van het perceel, alsmede het Projectbureau Zeewerin-

gen; 
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b) op de kortst mogelijke termijn de raad een tijdpad voor de realisatie van het strandje voor te 
leggen; 

c) in het tijdpad, conform de overweging in genoemd collegebesluit van 18 augustus 2014, 
aansluiting te zoeken bij de dijkwerkzaamheden Werfdijk Hansweert; 

 
Lasten, baten en dekking 
De kosten voor de aanleg van het strandje zijn, in het reeds beschreven onderliggende advies bij 
het collegebesluit van 18 augustus 2014, geraamd op  € 107.129,25. De fractie van de PvdA stelt 
voor deze kosten ten laste te brengen van de Algemene Reserve.  
 
De uitgave past bij de doelstellingen van de gemeenteraad op het gebied van recreatie en dagtoe-
risme. De kosten zijn niet opgenomen in de begroting en dienen derhalve ten laste te komen van 
de Algemene Reserve. Uitgaande van bijlage 1 bij de BERAP 2014 (de meest recente actuele in-
zage die de raad kreeg) betekent dit dat het vrij besteedbaar surplus afneemt tot € 1.429.000,-- 
(inclusief de voorziene uitname t.b.v. de verkoop Bachten Vaete. 
 

Verloop incidenteel vrij besteedbaar surplus algemene reserve  (x 1.000 euro) 

Stand BERAP 2014  €   1.868 
Uitname ivm verschil koopsom en boekwaarde Bachten Vaete  € -    332 
Uitname ivm aanleg strandje Hansweert  € -    107 
Nieuwe stand   €   1.429 
(het surplus betreft de stand algemene reserve minus de minimumstand o.b.v. de nota weerstandsvermorgen) 

     


