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Nr. Vragen Antwoorden 
1. 
 

In de tekst wordt gezegd dat vooral in de winter 
wordt gewerkt en dat de werkzaamheden in najaar 
2022 klaar zijn (en dat er maar 1 zomerperiode 
wordt gebruikt). Wat betekent dit feitelijk voor het 
gebruik van de strandhuisjes? Kunnen deze 
volledig seizoen 2021 en seizoen 2022 gebruikt 
worden?  

De strandhuisjes kunnen gebruikt blijven worden tijdens het volledige seizoen 2021 en seizoen 2022. 
Wellicht zullen een aantal strandhuisjes, ter hoogte van het werkterrein, naar het noorden worden 
verschoven. De strandhuisjes die kunnen blijven staan, het strandgedeelte buiten het werkterrein, en de 
horeca blijven op elk moment bereikbaar.  
 
Daarnaast zal er met de strandexploitant Familie Greve eind juni / begin juli een bijeenkomst worden 
georganiseerd voor de strandhuisjeseigenaren. Vergelijkbaar met de bijeenkomst georganiseerd in juli 
2019. De verkeerveiligheidsplannen zullen tegen die tijd ook bekend zijn.   
 

2. Op welke diepte komen de kabels op het strand en 
onder de strandhuisjes te liggen?  

Op zee komen de kabels enkele meters onder de zeebodem te liggen, afhankelijk van lokale 
omstandigheden. Bij de aanlanding van de kabels op het strand van Wijk aan Zee, waarbij de kabel vanuit 
de zee het strand op wordt getrokken, worden de kabels op 5 meter diepte begraven. De kabels komen 
vervolgens 10 tot 12 meter diep in de mantelbuizen onder de strandhuisjes te liggen. Het tracé op land 
wordt volledig geboord en komt dus ondergronds te liggen. Deze boringen gaan naar een diepte van 
ongeveer 30 meter. 

3. Kunnen wij vanaf september 2021 veel 
geluidsoverlast verwachten, bv een continue brom 
van een machine? 

 

In september 2021 wordt eerst de tijdelijke zandophoging op het strand gerealiseerd. Het maken van de 
ophoging duurt ongeveer een kleine drie maanden. Het zand wordt waarschijnlijk vanaf strand Zuiderbad 
aangevoerd met vrachtwagens. Het maken van de boringen, gebeurt vanaf het parkeerterrein PWN. Het 
boren en intrekken van de mantelbuizen gebeurt in het winterseizoen. De geluiden zijn hoorbaar, maar 
ernstige geluidsoverlast is uitgesloten.  
 
Het vaste materieel zoals boormachines, hei-stellingen en de scheidingsinstallatie om bentoniet, water en 
grond van elkaar te scheiden wordt op minimaal 80 meter van de woonhuizen en recreatieparken geplaatst. 
Dit zorgt ervoor dat de geluidsbelasting op de gevels binnen de wettelijke grenzen blijft.  
 
De werkzaamheden vinden dagelijks plaats van 7:00 – 19:00 uur. Dit zorgt ervoor dat er in de rustigere 
uren van de dag geen geluidsoverlast plaatsvindt. Verder is enkel bij noodsituaties buiten deze tijden 
mogelijk inzet van materieel nodig. 
 
Tijdens de kabeltrekwerkzaamheden zal bemaling ingezet worden om de put waarin de kabels en mof 
gemaakt worden droog te houden. Dit is enkel nodig op WKT2 en niet op het strand. Deze geluiden zijn 
hoorbaar, maar worden veelal niet als overlast ervaren. 
 

4. 

 

Zullen er tijdens seizoen 2022 ook grote machines 
over het strand rijden?* 

 

Voor het maken van de sleuven op het strand worden kranen gebruikt. Deze blijven tijdens gehele de 
werkzaamheden binnen de grenzen van het werkterrein staan. Om het werkterrein heen worden 
bouwhekken geplaatst. Enkel voor het aan- en afvoeren van de machines en damwanden zullen deze over 
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het strand moeten worden verplaatst. 
 
Het overgrote deel van de werkzaamheden voor het aanleggen de zeeakabels vindt plaats vanaf zee. Een 
speciaal ontworpen robotvoertuig legt de kabels op hun plek in de zeebodem. Het robotvoertuig rijdt 
vervolgens vanaf zee het werkterrein op en komt niet buiten de grenzen van het werkterrein. Het 
werkterrein is afgezet met bouwhekken en kan niet betreden worden door anderen dan de bouwers. Voor 
geïnteresseerden wordt een uitkijkpunt op het strand gecreëerd. 
 

5. De meeste overlast zullen we waarschijnlijk 
hebben in de zomer van 2022. Wordt er ook nog 
nagedacht over het bestrijden van de visuele 
overlast: denk aan lelijke grote machines op het 
strand? 

 

We proberen de overlast (zowel visueel als geluid) te beperken, maar dat zal maar tot een gedeelte lukken. 
Op het strand zijn de werkzaamheden zichtbaar en hoorbaar. Het geluid is met name afkomstig van het 
vaste materieel en ernstige geluidsoverlast is uitgesloten.  
 
Wel kijken we de komende maanden of we “ter compensatie’ van de overlast ook leuke dingen kunnen 
organiseren op het strand.  
  

6. Geïnteresseerd in werkplan voor aanlanding.  Het werkplan voor de aanlanding van de zeekabel is in de maak. Dit wordt medio 2021 ingediend.  
7. Wij hebben een strandhuis vlakbij het Vliegerpad 

en zijn dus bezorgd over de overlast van de 2.500 
vrachtwagens die zoals wij begrijpen over het 
Vliegerpad gaan en de overlast op het strand. Wat 
kunnen wij verwachten?   

We krijgen waarschijnlijk toestemming om het zand lokaal te winnen bij Zuiderbad en dit vervolgens over 
een afstand van ca. 1 km via het strand te verplaatsen. Dit is een optimalisatie van de transportplannen, 
waarmee de afstand over het strand wordt verkort en de Reyndersweg en Vliegerpad niet meer gekruist 
hoeven te worden. We wachten momenteel nog op goedkeuring vanuit RWS en HHNK voor dit plan.  
 
De overige transporten zijn veel minder intensief (enkele transporten per dag). Ook voor deze transporten 
geldt als voorkeur de route over het terrein van Tata Steel. Het materiaal dat niet kan worden aangevoerd 
over het strand (zoals bijv. de boormachine) zal via de dorpskern van Wijk aan Zee worden aangevoerd.  
 
Voor het aanvoeren van materiaal en materieel maken we nu de verkeersplannen. Deze transporten vinden 
plaats vanaf september 2021. 

8. De werkzaamheden op het strand beginnen in 
september 2021 en duren circa 1 jaar. De 
werkzaamheden op de parkeerplaats aan de 
Meeuwenweg beginnen op 1 april (de 
parkeerplaats is vanaf 6 april afgesloten). 
Hoe lang blijft deze parkeerplaats afgesloten? 
In het weekend staan er tientallen auto’s.  
Er is bij de vorige bijeenkomst in de Moriaan 
verteld dat er een andere/tijdelijke parkeerplaats 
zou komen.   

Klopt. Vanaf 6 april is de parkeerterrein Meeuwenweg afgesloten. We maken – in overleg met de 
gemeenten Beverwijk en Heemskerk – een tijdelijke parkeerplaats bij de parkeerweide.  
 
Tijdelijke parkeerterrein  
Binnenkort gaat NRG een werkterrein inrichten op de parkeerplaats van PWN. In het vastgestelde 
Inpassingsplan is deze locatie vergund (mei 2020 bekrachtigd door RvS) door de rijksoverheid. Omdat deze 
parkeerplaats dus tijdelijk dicht gaat, zullen we er uiteraard zorgen dat er op een andere plek tijdelijk 30 
parkeerplekken beschikbaar komen. Samen met de gemeente, PWN en de omgeving (bijvoorbeeld de 
camping) kijken we hoe en op welke plek we deze 30 tijdelijke parkeerplekken het beste kunnen realiseren. 
Daarmee willen we overlast van mogelijke wildparkeerders voorkomen.  
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Niet continu aan het werk  
Het parkeerterrein zal voor de werkzaamheden ongeveer 2 jaar niet in als zodanig gebruikt kunnen worden. 
Dat wil overigens niet zeggen dat NRG en JLC daar de komende 2 jaar lang onafgebroken aan het werk 
zijn. Ze zullen daar op en af bezig zijn. De boringen duren ongeveer 2-3 maanden, daarna zal er 
bijvoorbeeld weer gewerkt worden als de kabels in de mantelbuizen getrokken worden en tot slot wordt het 
terrein weer netjes gemaakt.  
  
Parkeerterreinen-beleid onder de loep 
Tegelijkertijd - los van de werkzaamheden van TenneT en aannemer NRG - neemt PWN op dit moment 
hun parkeerterreinen-beleid onder de loep. Zij bekijken waar parkeerterreinen handig zijn, of bestaande 
voorzieningen wellicht opnieuw ingericht moeten worden, of het voor sommige parkeerterreinen misschien 
verstandiger is deze te sluiten, bijvoorbeeld om dat natuurontwikkeling daar beter is. PWN doet dat ook 
voor het parkeerterrein bij de Meeuwenweg. Hierover is nog geen besluit genomen en PWN bespreekt dit 
samen met de betrokken gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Uiteraard neemt PWN hierin ook de 
omgeving mee.  
 
Op 1 april is dit onderwerp tijdens een klankbordgroep bijeenkomst voor de bewoners van Wijk aan Zee 
besproken, daarbij waren onder andere bewoners van het Boothuisplein en de Meeuwenweg aanwezig.  

9. TenneT wil 50.000 m3 zand per vrachtwagen 
aanvoeren. Via het terrein van Tata Steel, 
Vliegerpad en strand. Dit is in éénrichting een file 
van 2.000 vrachtwagens (20 kilometer) met zand 
van een andere locatie. Normaal gesproken wordt 
zand vanuit een winplaats voor de kust 
opgespoten. Een ophoging van het strand in Zuid-
Holland van 400.000 m3 duurde 6 weken. 50.000 
ton zou dan in een week lukken. Waarom kiest 
TenneT niet voor deze optie? Het ontziet Tata, de 
strandgasten, Wijk aan Zee en het milieu. En ook 
wordt het strand niet vervuild met zand van een 
vreemde locatie.  

Bij het bepalen en beoordelen van de alternatieven om de werkzaamheden op het strand zijn de bewoners, 
belanghebbenden en strandexploitanten intensief betrokken geweest. Samen met al deze partijen hebben 
we in de periode juni 2020 t/m januari 2021 middels vele overleggen en klankbordgroepen bepaald welke 
alternatieven voor de werkzaamheden op het strand en specifiek de transporten als het minst hinderlijk 
worden ervaren door de gehele omgeving van Wijk aan Zee.ijdens deze gehele afstemmingsperiode 
hebben TenneT en NRG ook meermaals de omgeving actief benaderd om met ons te participeren in het 
komen tot de voor de omgeving beste oplossing voor uitvoering van het reeds vergunde project en specifiek 
de werkzaamheden van de boringen naar het strand die invloed hebben op de omgeving van Wijk aan Zee. 
De mensen die hiervan gebruikt wilden maken zijn allemaal deelnemers van de klankbordgroepen 
geworden. 
  
De suppletie (opspuiten vanaf zee)  van het zand voor de ophoging van WKT1 is als haalbaar beoordeeld 
en ook zodanig opgenomen in het werkplan wat t/m 29 april 2021 ter inzage ligt. 
  
Uit de gesprekken in de afgelopen maanden is voor de omgeving als grote wens naar voren gekomen dat 
de werkzaamheden in het laagseizoen uitgevoerd worden, omdat de ophoging gepaard gaat met ongeveer 
2.500 zandtransporten tijdens de opbouwfase. In het laagseizoen wordt het strand namelijk het minst 
intensief gebruikt en is er ook de minste overlast van deze transporten. Ondanks dat de suppletie als 
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haalbaar is beoordeeld is het niet mogelijk om de vergunningen op tijd rond te krijgen om de 
werkzaamheden in het laagseizoen mogelijk te maken. Hiermee is deze optimalisatie zoals benoemd in het 
werkplan helaas niet invulbaar binnen de wens van de omgeving. 
  
Daarbij is een suppletie vanaf zee niet minder hinderlijk dan de huidige opties die resteren (1: zandtransport 
via Tata Steel, Reyndersweg, Vliegerpad en strand, 2: zand ontgraven bij Zuiderbad en transporteren over 
strand). Ook leidt een suppletie niet tot afname van het aantal transporten dat plaats moet vinden op het 
strand. Enkel de transportafstand op het strand wordt korter. De suppletie zou zoals in het werkplan te 
lezen is op ongeveer 600 m ten noorden van WKT1 moeten plaatsvinden. Er rijden dan nog steeds 2.500 
vrachtbewegingen over 600 m strandlengte. De transportlengte wordt dus korter dan bij de andere opties, 
maar niet minder intensief. Omdat de kustlijn en met name waterdiepte ongunstig is moet het zand ook met 
zinkerleidingen op het strand geperst/gespoten worden. Dit leidt ertoe dat ook de kust over een groot deel 
van de kustlijn afgesloten moet worden, terwijl watersporters jaarrond actief zijn en Wijk aan Zee zeer 
populair is. Watersporters ervaren dus hinder van een suppletie die bij de andere haalbare opties niet 
speelt. Daarnaast is ook een groter deel van de kustlijn afgesloten, terwijl strandbezoekers juist vaak langs 
de waterlijn willen lopen. 
  
Uit de gesprekken met de omgeving voor en na indiening van het werkplan is gebleken dat een suppletie in 
het laagseizoen dus als minder wenselijk wordt ervaren dan de huidige optie (zandtransport over Tata 
Steel, Reyndersweg, Vliegerpad en strand) en optimalisatie (zandtransport vanaf Zuiderbad over strand 
naar WKT1). 
  
Bovenstaande maakt dus dat de suppletie vanaf zee als optie voor een start van de werkzaamheden vanaf 
september 2021 is afgevallen. 
 

10. Zijn de zwarte buizen op de dia in de presentatie 
de mantelbuizen die ook op het strand gebruikt 
gaan worden? 
Wat is de diameter van deze mantelbuizen? 
 

Dat klopt, die op het strand hebben echter een grotere diameter dan op het plaatje, de doorsnede van de 
buizen op het strand is 800mm. 
De overige buizen zijn ongeveer 300mm qua doorsnede, per gat worden bij die trajecten drie buizen 
gelijktijdig ingetrokken. Er worden per boortraject 4 boringen gemaakt, dus 4 x 3 buizen van 315 mm per 
traject. 

 
11. Hoeveel MW leverenn de windmolens en hoeveel 

energie brengen ze in totaal aan land? 
 

Het windpark Hollandse Kust (noord) ligt ongeveer 18,5 kilometer uit de kust. Het windpark Hollandse Kust 
(west Alpha) ligt op circa 50 kilometer uit de kust. Vanaf het platform Hollandse Kust (noord) wordt de 
energie via één route aan land gebracht.  
 
De windparken hebben beiden een vermogen van 700 Megawatt (MW). Dit staat ongeveer gelijk aan het 
jaarlijkse stroomgebruik van circa 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens.  
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Het windpark Hollandse Kust (noord) wordt ontwikkeld door CrossWind, het ontwikkelaarsconsortium van 
Shell en Eneco. CrossWind zal de installatie van de windturbines realiseren. Deze turbines hebben elk een 
vermogen van 11 MW. Indien daar interesse voor is vanuit de bewoners kan er aan CrossWind worden 
gevraagd of zij een presentatie kunnen verzorgen over de ontwikkeling van het windpark Hollandse Kust 
(noord).  
 

12. Worden de buizen vanaf het strand ingebracht of 
vanaf de parkeerplaats Meeuweweg? 
 
Is het strand toegankelijk tijdens het gehele project 
(t/m najaar 2022)? 

Het maken van de boringen gebeurt vanaf het parkeerterrein PWN, richting het strand. De kabels worden 
vervolgens vanaf zee het strand op getrokken.  
 
Het strand zal tijdens het gehele project toegankelijk blijven voor strandgebruikers, dus ook tijdens het 
najaar van 2021. Daarnaast zal, achter het werkterrein een strook vrijgehouden worden waar 
strandgebruikers, de hulpdiensten en strandexploitanten gebruik van kunnen maken. Hiermee blijft een 
doorgang gegarandeerd.  
 

13. Hoe zien jullie de werkzaamheden voor jullie in de 
zomer van 2022, met strandgebruikers? 
 
Hoeveel lawaai gaan de werkzaamheden 
opleveren, aangezien jullie zowel op het strand als 
in de duinen aan de slag gaan? 

Een groot deel van de werkzaamheden zal vanaf zee worden uitgevoerd. Een speciaal ontworpen 
robotvoertuig legt de kabels vanaf zee op hun plek. Het robotvoertuig rijdt dus vanaf zee het werkterrein op 
en komt niet buiten het werkterrein. Het werkterrein is afgezet met bouwhekken en kan niet betreden 
worden door anderen dan de bouwers. Voor bezoekers en geïnteresseerden wordt er een uitkijkpunt met 
zicht op de werkzaamheden gerealiseerd.  
 
Het lassen van de leidingen vindt in 2021 plaats op het terrein van Tata Steel. De buisstrengen worden 
vervolgens uitgelegd op het terrein van Tata Steel. Op deze manier voorkomen we dat dit op het strand 
gebeurt en dat hier hinder van wordt ondervonden. Wanneer de leidingen op lengte zijn, worden deze via 
het Vliegerpad op het strand getrokken.  
 
De intrekfase van de buizen duurt twee dagen. Op de eerste dag worden de buizen getransporteerd en op 
de tweede dag ingetrokken in het gat. Omdat we vier boringen uitvoeren bedraagt de totale intrekfase 4 
maal 2 werkdagen.  
 

14. Ik begrijp dat er in april 2022 damwanden worden 
geslagen, hoe lang gaat dat proces ongeveer 
duren? 
 
Is er dan ook wat meer lawaai? 
 

De intentie is om half april/begin mei te starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanlanding 
van de vier zeekabels. Het intrekken zal rond de vier weken duren. 
 
Het slaan van de damwanden zal voor wat geluidsproductie zorgen. De machines die worden ingezet zijn 
hoorbaar. De damwanden worden in het zand getrild, dit heeft als voordeel dat hier minder geluidsoverlast 
door wordt geproduceerd dan wanneer deze geheid zouden worden.  
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Na de kabelintrek worden de damwanden eruit getrokken, dit veroorzaakt weinig geluidsoverlast.  
  

16. Blijft de route naar het strand intact (opgang bij bij 
de Relweg, linksaf waar stelcomplaten liggen)?  
Blijven de bestaande constructies en stelconplaten 
intact? 
 

Een aantal bijzondere transporten moeten via de Relweg worden uitgevoerd. Hoewel de exacte uitvoering 
nog moet worden vastgesteld is de verwachting dat op de Relweg voldoende ruimte is om deze transporten 
uit te voeren. De bestaande baan met stelconplaten over de duinopgang op het strand zal worden 
uitgebreid zodat het transport hier een bocht kan nemen.  
 
Als eerste wordt een calamiteitenstrook aangelegd zodat de transportroute naar de strandhuisjes en 
paviljoens geborgd is voor de uitvoering.  
 
In overleg met gemeente Heemskerk en de eigenaren van Noorderbad wordt afgestemd hoe de 
strandhuisjes tijdelijk naar het noorden kunnen worden verplaatst.  
 

17. Hoe wordt er rekening gehouden met de KNRM en 
hun werkzaamheden wanneer de 
transportbewegingen voor de werkzaamheden 
plaatsvinden? Kunnen de transportbewegingen 
aan de kant wanneer de KNRM er langs moet? 
 

In de afgelopen periode hebben er overleggen plaatsgevonden tussen de KNRM, TenneT en NRG. De 
KNRM is op de hoogte gebracht van de plannen en daarnaast is er afgesproken dat de vaste 
calamiteitenprocedure van de KNRM leidend zal zijn. Er wordt een directe communicatielijn ingericht, zodat 
wanneer de KNRM een melding krijgt de weg vrij wordt gemaakt door de bouwers. De werkzaamheden 
worden pas weer opgestart op het moment dat de KNRM dit aangeeft. De spotters in dienst van TenneT 
zullen in dat geval de mensen van de KNRM ondersteunen.  
 

18. Wat is het te verwachten overlast van de 
werkzaamheden naar de strandhuisjes nabij het 
Vliegerpad? 
 

De overlast zal zich met name beperken tot de transportbewegingen. Deze vinden vooral plaats in het 
najaar van 2021  (vanaf begin september).   
 
De exacte details en maatregelen voor het transport over het strand worden nog afgestemd met de drie 
gemeenten. De volgende conceptmaatregelen zijn tot nu toe bedacht:  

- Naar aanleiding van gesprekken met Jeroen van Son is het idee ontstaan om op de hoogwaterlijn 
een route in te richten die gezamenlijk gebruikt kan worden door de strandexploitanten en de 
transporten van het project. Deze zal worden gebruikt in september/oktober 2021 en eventueel in 
het voorjaar van 2022.  

- Op de strandopgangen zullen spotters en informatieborden worden ingezet om de 
strandbezoekers alert te maken op de transporten. Op deze manier kan het strand toegankelijk 
blijven.  

- De parkeerplaats bij het Vliegerpad zal worden gebruikt als op- en overslaglocatie. Deze zal, met 
het oog op het afbreken van de strandhuisjes, zo lang mogelijk open blijven. 

 
Wanneer de details van de plannen verder definitief zijn gemaakt, zullen deze toegelicht worden tijdens een 
bijeenkomst voor de strandexploitanten eind juni/begin juli 2021.  
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Het is de intentie om voor de opbouwfase van de ophoging op het strand samen te werken met lokale 
partijen. Met de strandexploitanten is er goed contact en zij zijn bekend met de transporten rondom de 
strandhuisjes, paviljoens en werkzaamheden op het strand. Het zou daarom een positieve uitkomst zijn 
wanneer zij een deel van de werkzaamheden kunnen uitvoeren.  
 
In overleg met de eigenaren van de strandhuisjes bij het Vliegerpad is er besloten om deze huisjes als 
eerste van het strand af te halen. Dit omdat er een overlap zit tussen de start van de werkzaamheden en de 
afbouw van de huisjes. Dit geldt ook voor de huisjes bij Noorderbad. 
 

19. Wat is de planning en kan een 
bezwaar/beroepsprocedure het hele schema nog 
doen wijzigen? 
 

Als onderdeel van de watervergunning zijn werkplannen opgesteld die elk apart vergund dienen te worden. 
Het werkplan voor de werkzaamheden op het strand is in januari 2021 ingediend.  
De planning van de procedure is als volgt:  

• Ontwerpbesluit publicatie: 
18 maart 2021 

• Ontwerpbesluit ter inzagelegging: 
19 maart t/m 29 april 2021 

• Definitief besluit publicatie:  24 juni 2021 
• Definitief besluit ter inzagelegging: 

25 juni t/m 5 augustus 2021 
• Definitief besluit onherroepelijk:  6 augustus 2021 

 
In overleg met de omgeving en de bevoegde gezagen is besloten begin september 2021 te starten met de 
werkzaamheden. Een van de belangrijkste aspecten meegegeven vanuit het omgeving was het zoveel 
mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden in het laagseizoen. Wanneer er beroep wordt ingediend kan dit 
de procedure vertragen. Dit kan ertoe leiden dat de planning van de werkzaamheden naar achteren wordt 
verschoven.  
 
Zienswijzen op het ontwerpbesluit worden door Rijkswaterstaat behandeld en gewogen. Of een ingediende 
zienswijze ook daadwerkelijk leidt tot een ander besluit wordt beoordeeld door het bevoegd gezag, in dit 
geval is dat Rijkswaterstaat.   
De Raad van State kijkt met name of er geen procedurele fouten zijn gemaakt.  
 
De stukken zijn in te zien in het informatiecentrum van TenneT, bij gemeente Beverwijk en bij RVO. 
 

20. Blijft het strandhuisje toegankelijk bij Steven en 
Robert? Daarnaast blijf ik ook graag gebruik 

Zowel het strandhuisje als de stelconplaten blijven toegankelijk.   
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maken van de stelconplaten. Blijven deze 
toegankelijk? 
 

22. Hoe is het contact geweest met de bewoners? 
 

In de afgelopen twee jaar hebben we regelmatig met de klankbordgroepen voor bewoners en 
strandexploitanten om tafel gezeten. Daarnaast schuiven ook regelmatig vertegenwoordigers van o.a. de 
gemeente Beverwijk en Heemskerk en de Dorpsraad aan. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er 
gezamenlijk gekeken naar de opties om de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast naar de 
omgeving uit te kunnen voeren. De deelnemers van de klankbordgroep kunnen op deze manier hun zorgen 
en belangen kenbaar maken, maar ook ideeën en kennis aanvoeren ten aanzien van de uitvoering van de 
werkzaamheden. https://www.netopzee.eu/hollandsekustnoord/overige-pagina-s/nieuws/hoe-worden-
belangen-van-bewoners-en-strandexploitanten-behartigd-bij-de-werkzaamheden-op-strand-noor 

 


