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Strandenbeleid

Op 26 augustus 2014 is door de regering van Aruba de Richtlijn Ruimtelijke Inrichting Stranden
vastgesteld, op voordracht van Minister Sevinger. Het strandenbeleid – afgekort RRIS – wordt nu
afgekondigd en van kracht vanaf begin 2015. De RRIS is volledig van toepassing voor het strand
gebruik in het district Westkust, van Druif Beach tot en met Ritz Carlton.
Onder leiding van de ministers Sevinger en Oduber zal een kleine stuurgroep alle aspecten van het
beleid gaan invoeren. Zij moeten met een evenwichtige aanpak de kwaliteit van de strandbeleving
in Aruba sterk verbeteren.
Zoals eerder bij de beleidsvorming wordt ook tijdens de implementatie overleg met
belanghebbenden gevoerd, met aandacht voor individuele wensen, moeilijkheden en fricties.
De stuurgroep wil snel werken. In februari plant zij overleg met de watersport bedrijven. Daarna
hoopt zij vanaf april met de hotels alle stranden door te nemen. Als alles goed gaat en vlot loopt
komt het aanvragen van de benodigde vergunningen in mei op gang.

Het fundament
Het vertrekpunt voor de RRIS is te zien als een grondwet voor het Arubaanse toerisme:
De stranden van Aruba zijn onderdeel van het publieke domein; ze moeten op gelijke basis
toegankelijk zijn voor iedereen – bewoner en bezoeker van ons land – en moeten dat blijven.
De regering benadrukt dat zij geen wettelijke rechten of vorderingen op het strandengebruik
toestaat en wil laten ontstaan. Alle toestemmingen zijn tijdelijk en onder voorbehoud van goed
gedrag, volgens voorwaarden gesteld in vergunningen.

Ontwerp systeem
De RRIS is uniform toepasbaar op alle voorkomende situaties op de stranden van de Westkust
zonder verschil in het systeem voor de Low Rise, Eagle Beach en High Rise sectoren.
Binnen de sectoren zijn de stranden verdeeld in secties, begrensd door de open ruimtes tussen de
toeristische resorts die de vrije toegang tot het strand moeten garanderen. Bij het bepalen van de
sectiegrenzen is ook rekening gehouden met zichtlijnen vanuit zijstraten, zwemzones en pieren.
Het beleid is opgebouwd rond een rekenmodel voor het mogelijke strandgebruik, flexibel gemaakt
in 5 klassen van toenemende stranddiepte. In dat rekenmodel is een zonering aangebracht met
een aan iedere diepte categorie aangepaste maatvoering. Zo wordt een inrichting mogelijk die
optimaal rekening houdt met de variatie in ruimtelijke omstandigheden. De zonering is
weergegeven in het volgende diagram, met daarin de tabel met 5 gebruiksklassen.
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De diepte van het strand wordt weergeven met het vlak tussen de linkerkolom die staat voor de
grens aan zee en de rechterkolom, die staat voor de grens aan de landzijde. Het vlak daartussen is
verdeeld in diverse stroken of zones.

I.

Langs de waterlijn moet een strook helemaal open en vrij toegankelijk blijven, zodat iedereen
daar ongestoord kan spelen en flaneren.
II. De inrichtingstrook – waar de palapa’s en parasols te plaatsen zijn – wordt uitgemeten vanaf
de grens van het strand aan de landzijde. Deze inrichtingstrook mag ook groter worden als
het een dieper strand is. Tot de helft vanaf de strandgrens kunnen in de inrichtingstrook
voorzieningen zoals kiosken, strandbars, e.d. op het strand worden geplaatst. Het aantal
daarvan wordt echter beperkt, want het zicht op de zee mag niet teveel worden belemmerd.
III. Op plaatsen waar de inrichtingstrook niet tot aan de open strook reikt blijft een "Rest open"
strook strand over. Daar kan actieve strandrecreatie plaatsvinden of is gewoon extra open
lucht en ruimte, ook voor de schildpadden. Binnen de Rest open strook mag eventueel de
inrichtingstrook worden verbreed met een toeslag, bijvoorbeeld omdat er een timeshare
resort aan grenst of omdat er een zeer groot hotel ligt.

Sport en spel op het water
Er zijn plekken vastgelegd voor de watersport operatoren vanaf het strand, ruimer dan voorheen,
maar met strikte begrenzing en voorwaarden. Deze plaatsen zijn beter over het strand verdeeld,
gekoppeld aan de doorgangen tussen resorts. Zo worden de orde en rust bevorderd, kan het
aantal conflicten verminderen en worden de onderlinge concurrentie posities verbeterd.
De doorgangen naar het strand moeten open blijven met het oog op veiligheid en snelheid in de
hulpverlening en voor de dagelijkse aan- en afvoer van materiaal door de watersport operatoren.

Aanbieden van strandstoelen
Er mogen volgens de nieuwe Richtlijn RIS geen parasols of palapa’s worden verhuurd of in een
reserveringsysteem worden gebracht. In plaats daarvan zijn per strandsectie 1 of 2 vergunningen
te verlenen om strandstoelen op een commerciële basis aan te bieden. Maar iedereen mag wel,
met een eigen stoel, onder een parasol of palapa gaan zitten. Het strand is publiek domein en vrij
toegankelijk voor iedereen.
Dit zijn enkele hoofdpunten in het beleidspakket RRIS. Het volledige pakket is door iedereen te
raadplegen via de websites van de DIP (www.dip.aw) en het Land Aruba (www.gobierno.aw) .
Als de benodigde modellen voor de vergunningen zijn goedgekeurd zal voor de mogelijkheid om
deze aan te vragen in de kranten een oproep worden geplaatst. Het streven is om in het tweede
kwartaal van 2015 deze oproep te kunnen doen.
De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie
Dhr. O.B. Sevinger
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