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Verzoek instemming tijdelijke plaatsing reddingspost Quackstrand.

Geacht bestuur,
De Helvoetse Reddingsbrigade (HRB) houdt toezicht en verleend hulp aan recreanten, baders en
zwemmers op het Quackstrand. Dit doet zij al jaren vanuit een sterk verouderde reddingspost die aan
vervanging toe is. Daar zijn alle betrokkenen het wel over eens. Daarbij blijkt uit een door het
Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) uitgevoerd veiligheidsonderzoek dat de
reddingspost aan het Quackstrand te klein is voor het uitoefenen van een kwalitatief voldoende
‘lifeguardtaak’.
De gemeente Hellevoetsluis heeft opdrachtgegeven tot dit onderzoek met het oog op de vernieuwde
situatie aan het Quackstrand. Met de ‘Kwaliteitsimpuls Quackstrand 2019’ moet de HRB haar
toezichtstaak optimaliseren en dat vraagt om meer lifeguards en ander materiaal. Een belangrijke
voorwaarde voor deze optimalisatie is de plaatsing van een reddingspost die voldoet aan alle
moderne eisen. De reddingspost van de HRB moet gaan fungeren als logistiek- en
communicatiecentrum op het Quackstrand en de aansluitende strandjes van de gemeente
Hellevoetsluis. Alleen met een moderne reddingspost kan de HRB haar lifeguard taak op een
voldoende manier uitoefenen.
Om te komen tot een passende huisvesting voor de HRB heeft de gemeente, door tussenkomst van
het NIVZ, een passende reddingspost van Veiligheidsregio Haaglanden overgenomen (zie bijlage 1).
Dit met het het voornemen deze reddingspost te plaatsen, ter vervanging van de huidige groene
reddingspost op het Quackstrand. Deze ‘nieuwe’ reddingspost is een maat groter dan de huidige
reddingspost.
Per 31 december 2021 wordt de huidige materiaalopslag en opleidingslocatie van de HRB aan de
Veerhaven gesloten in verband met de nieuwbouw van een woonwijk op die plek. Dat stelt de HRB
voor het probleem dat zij hun materiaalopslag en opleidingslocatie verliezen. De ‘nieuwe’ reddingspost
biedt de HRB voldoende ruimte om haar opleidingen te verzorgen. Voor de opslag van materialen
moet nog een passende oplossing worden gevonden. Met de plaatsing van deze nieuwe reddingspost
wordt de HRB direct een oplossing geboden voor haar opleidingslocatie probleem. Kortom; ‘twee
vliegen in een klap’.
Voor de exacte plaatsing van de nieuwe reddingspost hebben wij een aantal opties uitgewerkt (zie
bijlage 2). In overleg met het recreatieschap willen wij één van deze opties zo snel als mogelijk tot
uitvoering brengen. Uitgangspunt hierbij is dat de nieuwe reddingspost operationeel is voor komende
zomer (start zomerseizoen 1 mei) en deze situatie tijdelijk is. De kosten van de initiële aanschaf en
bijkomende kosten voor plaatsing neemt de gemeente voor haar rekening.
Tijdens een eerder overleg met diverse betrokken partijen gaf de vertegenwoordiger van
Rijkswaterstaat aan geen bezwaren te zien in plaatsing van deze nieuwe reddingspost binnen de
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huidige vergunning. Mocht blijken dat voor deze tijdelijk oplossing werkzaamheden gedaan- of kosten
gemaakt worden- voor een nieuwe vergunning neemt de gemeente deze procedure en eventuele
kosten haar rekening. Als bijkomend voordeel brengen wij nog onder de aandacht dat bij alle opties
meer ruimte gecreëerd wordt vanaf het fietspad.
De plaatsing van deze ‘nieuwe’ post zien wij als een overbrugging naar werkelijke nieuwbouw van een
reddingspost voor de HRB op het Quackstrand. Wij willen deze overbruggingsperiode, benutten om
samen met alle betrokken partijen een proces te starten dat leidt tot een duurzame en definitieve
oplossing voor de HRB. Deze overbruggingsperiode schatten wij in op tenminste twee maar maximaal
vijf jaar. Om te komen tot een meer definitieve oplossing kan gedacht worden aan verbouw en
renovatie van de tijdelijke reddingspost of werkelijke nieuwbouw (Zie bijlage 3). Hierbij staan zowel de
gemeente als de HRB open voor alternatieve plaatsing op een andere locaties aan het Quackstrand.
De voorbeelden zoals afgebeeld in bijlage 3 gelden hierbij wat ons betreft als startpunt.
De gemeente Hellevoetsluis verzoekt het bestuur van het recreatieschap in te stemmen met de
tijdelijk plaatsing van de reddingspost en samen een optie te kiezen uit de voorstellen om vervolgens
samen met betrokken partijen in overleg te treden om te komen tot een meer definitieve oplossing.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Miranda Roest
Programmamanager Regiodeal
Samenlevingszaken
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