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Geachte dames, heren,

Zoals u bekend bestaat vanaf het begin van 2018 onduidelijkheid over de verantwoordelijk
heden voor het uitvoeren van aktieve strandbewaking [preventie en feitelijk toezicht] op het 
Nollestrand. Wij hebben u hierover in de raadsvergaderingen van 31 mei en 5 juli 2018 geïn
formeerd.
Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken hebben wij op 4 juni 2018 een brief ge
schreven aan het waterschap Scheldestromen. In deze brief hebben wij aangegeven dat het 
waterschap ons heeft gevraagd of en zo ja, onder welke voorwaarden de gemeente 
Vlissingen de uitvoering van de strandbewaking vanaf het strandseizoen 2018 op het 
Nollestrand kan verzorgen. Wij hebben ons daarover beraden en hebben daarvoor een 
aanbod gedaan, waarbij wij ons hebben gebaseerd op de verantwoordelijkheden alsmede 
de verdeling van de lusten en lasten van het Nollestrand/Westduinstrand versus Badstrand. 
In de brief van 4 juni 2018 hebben wij de verantwoordelijkheid voor de aktieve strandbewa
king nadrukkelijk bij de eigenaar, de beheerder en exploitant van het Nollestrand, het 
waterschap Scheldestromen, neergelegd.
Het waterschap heeft hierop gereageerd met de mededeling dat het waterschap geen 
gebruik maken van de gemeentelijke aanbieding voor het uitvoeren van die aktieve 
strandbewaking. Het waterschap is van mening dat de uitvoering van de strandbewaking 
een primaire taak is van de gemeente. Wij hebben kennis genomen van deze zienswijze 
van het waterschap.
Wij hebben vastgesteld dat ons inziens de argumenten van het waterschap onjuist of niet 
van toepassing zijn.

Wij hebben in de gegeven situatie vooralsnog niet de behoefte de grenzen van de bestuurlijke 
verhoudingen op te zoeken en de zaak daarmee op scherp te gaan zetten. Wel moeten de 
verantwoordelijkheden glashelder blijven. Wij houden daarom vast aan ons standpunt dat 
het waterschap in de rol van eigenaar, beheerder en exploitant verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de preventieve en feitelijke strandbewaking op het Nollestrand. Wij hebben 
het waterschap Scheldestromen daarom schriftelijk de ontvangst van de brief van 4 juli 2018 
bevestigd en daarin de bestuurlijke situatie van dit moment vastgesteld.
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Verder hebben wij het waterschap gevraagd informatie te geven over de maatregelen die 
het waterschap getroffen heeft of gaat treffen om de bezoekers en gebruikers van het 
Nollestrand duidelijk te maken welke regime van strandbewaking op het Nollestrand plaats
vindt en op welke wijze dit gestalte wordt gegeven, alsmede over de plaats waar de bezoe
kers en gebruikers met klachten terecht kunnen. Deze informatie plaatsen wij daarna op de 
gemeentelijke website.

Tenslotte hebben wij de Rijkshavenmeester Westerschelde en de commissaris van de 
Koning geïnformeerd.

In de afgelopen periode heeft zich een aantal dagen met bijzonder goede weersverwachtin
gen voorgedaan. Vooral in de weekenden werd daardoor een uitzonderlijk strandbezoek ver
wacht. Aangezien wij over dit onderwerp nog met het waterschap in gesprek zijn hebben wij 
besloten bij wijze van zaakwaarneming een incidentele en beperkte strandbewaking op het 
Nollestrand in te zetten. Deze inzet brengt kosten van € 500 per dag met zich mee. De beta
ling van deze kosten is onverschuldigd en kan niet blijvend voor rekening van de gemeente 
Vlissingen komen. Na afloop van het strandseizoen 2018 zullen wij het waterschap over de 
daadwerkelijke ureninzet informeren en het waterschap daarvoor een rekening zenden.
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