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Lopende procedures (van noord naar zuid langs de kust):

Strandhuísies Kiikduín
Op 6 juli 2015 hebben GS een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (Nbweg verleend voor
de aanwezigheid van 40 strandhuisjes op het strand van Kijkduin in het zomerhalflaar. Deze strandhuisjes
staan langs het Natura Solleveld & Kapittelduinen. Tegen de vergunning is beroep
aangetekend door Het beroep had betrekking op de effecten van de huisjes op
genoemd Natura waar de buurt een staanplaats heeft om te kamperen
lneenversneldeprocedureheeftdeRaadvanStateãln¡etontvankelijkverklaard,omdat
f geen belanghebbende is. Hiertegen heeftf verzet aangetekend. De initiatiefnemer start in het voorjaar
met het plaatsen van de huisjes, dat mag, omdat de vergunning van kracht is.

Bad hokies's-Gravenzande
Gemeente Westland heeft recent verzocht de bestaande badhokjes aan de NFwet te toetsen en indien
nodig te legaliseren door middel van een Nb-wetuergunning. De badhokjes worden jaarlijks in het
zomerhalliaar op het shand geplaatst bij twee strandslagen; in de nabijheid van het Natura 2000-gebied
Solleveld & Kapittelduinen op de noordelijke en in de nabíjheid van het Natura-gebied Spanjaards Duin op
de zuidelijke locatie. Zaak is in behandelÍng

heeft een Nb-wetvergunning aangevraagd yoor de plaatsing van vijf
pipowagens op het strand van's-Gravenzande in het zomerñalÍjaar. Dit is in de directe nabijheid van het
Natura 2000gebied Spanjaards Duin. Op grond van de natuurtoets kan worden geconcludeerd dat de
vergunning verleend kan worden.

StraFdhuisies Hoek van Holland
op19november2013hebbenGSaaÜeenvergunningopgrondvande
Natuurbeschermingswet (Nbvtæt) verleend voor de aanwezigheid van 182 strandhuisjes op het strand van
Hoek van Holland in het zomerhalf¡aar. Een deel van deze hulsjes staat voor het Natura 2000gebied
Spanjaards Duin en een deel van de huisjes staat voor het Natura 2000 gebied Solleveld&Kapittelduinen.
Het gebied Spanjaards Duin is aangelegd ter compensatie van de negatieve effecten van het gebruik van
Maasvlakte ll.
Tegen de vergunning is bezwaar gemaakt Het
bezwaar had betrekkíng op de effecten van de huisjes op beide gebieden. De bezwaren zijn door GS
ongegrond verklaard. Tegen dit besluit hebbenlll beroep ingediend. Het beroep beperkt zich tot
de huisjes die voor het gebied Solleveld&Kapittelduinen staan. De zitting is op 29 maart 2016.

Strandtent Oeps Rockanie (Voorne)
De Gemeente Westvoorne heeft in het kader van een aangevraagde omgevingsvergunning verzocht om het
initiatief van vernieuwing en uitbreiding van deze strandtent te toetsen aan de Nb-wet. Deze jaarrond-
strandtent bevindt zich in het Natura 2000-gebied Voordelta en in de directe nabijheid van het Natura 2000-
gebied Voorns Duin. Deze zaak loopt, maar is vanwege brand in de huidige strandtent en onduidelijkheid
over de exacte begrenzing van genoemde Natura 20OO-gebieden vertraagd.

Strandtent lloon Goeree
Het vooroverleg voor vernieuwing en uitbreiding van deze strandtent is afgerond. Deze jaarrond-strandtent
bevindt zich in het Natura 2000-gebied Voordelta en in de directe nabijheid van het Natura 2000-gebied
Duinen Goeree & Kwade Hoek. De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordVis bij de Gemeente
Goeree-Overflakkee ingediend, waarbij de toetsíng aan de Nb-wet'aanhaakt' bij deze procedure. Op basis
van de resultaten van het vooroverleg kan vooralsnog worden geconcludeerd dat er geen effecten zijn en
dat de verklaring van geen bedenkingen kan worden afgegeven.
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